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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Hogeschool	  Avans	  juni	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  Avans	  Hogeschool	  te	  Breda	  heeft	  een	  voltijd	  en	  deeltijd	  opleiding.	  De	  pabo	  
Avans	  Hogeschool	  verzorgt	  onderwijs	  voor	  bijna	  600	  studenten.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  
werd	  samen	  met	  management,	  medewerkers	  van	  de	  pabo,	  externe	  partners	  en	  een	  student	  
de	  stand	  van	  W&T	  op	  de	  pabo	  en	  de	  realisatie	  van	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  verkend.	  	  
	  
Het	  opleidingsconcept	  en	  opzet	  van	  het	  onderwijs	  
De	  Avans	  pabo	  werkt	  momenteel	  aan	  een	  herziening	  van	  het	  curriculum.	  De	  blauwdruk	  van	  
de	  eerste	  tweeëneenhalf	  jaar	  is	  klaar.	  Het	  onderwijsprogramma	  wordt	  per	  studiejaar	  
opgedeeld	  aangeboden	  in	  4	  periodes	  van	  10	  weken.	  Iedere	  periode	  werkt	  aan	  een	  specifieke	  
beroepstaak.	  Door	  het	  onderwijs	  in	  te	  richten	  vanuit	  beroepstaken	  worden	  studenten	  op	  een	  
meer	  integratieve	  wijze	  onderwezen.	  Zo	  kunnen	  studenten	  ook	  zelf	  ervaren	  hoe	  ze	  in	  de	  
basisschool	  geïntegreerd	  onderwijs	  kunnen	  realiseren.	  Het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  komt	  
eigenlijk	  op	  het	  juiste	  moment.	  Nu	  men	  toch	  bezig	  is	  het	  curriculum	  te	  reviseren	  kan	  het	  
W&T	  denken	  goed	  meegenomen	  worden.	  Binnen	  het	  curriculum	  wil	  men	  aandacht	  geven	  
aan	  ontwikkelingspijlers	  die	  goed	  passen	  bij	  W&T:	  creativiteit,	  kritisch	  denken	  en	  toepassen	  
van	  ICT	  en	  duurzaamheid.	  	  
	  
Een	  mooie	  uiting	  hiervan	  is	  de	  fysieke	  cultuurwerkplaats	  van	  de	  Pabo.	  Daar	  kunnen	  
studenten,	  leerkrachten	  en	  kinderen	  werken.	  	  Het	  W&T	  gedachtengoed	  is	  via	  de	  
cultuurwerkplaats	  al	  op	  een	  natuurlijke	  wijze	  verbonden	  met	  cultuur.	  Cultuureducatie	  levert	  
volgens	  de	  pabo	  een	  bijdrage	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  leergebied-‐overstijgende	  
vaardigheden,	  zoals	  analyseren,	  evalueren	  en	  creëren.	  Dezelfde	  vaardigheden	  die	  bij	  W&T,	  
bij	  OOL	  en	  21e	  eeuwse	  vaardigheden	  aan	  de	  orde	  zijn.	  Binnen	  het	  curriculum	  is	  ook	  een	  
onderzoekslijn,	  waarvan	  het	  afstudeeronderzoeksprogramma	  op	  dit	  moment	  opnieuw	  
herzien	  wordt.	  Hiermee	  wordt	  beoogd	  dat	  de	  studenten	  in	  staat	  zijn	  praktijk	  onderzoek	  te	  
doen,	  dat	  wil	  zeggen	  innovatief	  kunnen	  denken	  en	  oplossingen	  kunnen	  ontwikkelen	  voor	  
concrete	  vraagstukken	  uit	  hun	  dagelijkse	  onderwijspraktijk.	  
	  
De	  verankering	  in	  de	  beroepstaken	  
Het	  W&T	  denken	  is	  breed	  verankerd	  in	  het	  onderwijsprogramma	  maar	  krijgt	  op	  verschillende	  
plekken	  in	  het	  curriculum	  ook	  expliciet	  aandacht	  waarbij	  ook	  concepten	  van	  het	  N&T	  domein	  
geaccentueerd	  worden.	  De	  expliciete	  verankering	  van	  W&T,	  OOL	  en	  N&T	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  
de	  uitwerking	  van	  beroepstaken.	  In	  studiejaar	  1	  zijn	  dit	  beroepstaak	  3	  en	  4.	  	  
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In	  beroepstaak	  3	  is	  er	  een	  vak	  integratie	  van	  N&T	  (accent	  biologie)	  met	  beeldende	  vorming	  
en	  levensbeschouwelijk	  onderwijs.	  Zo	  ligt	  hier	  bijvoorbeeld	  de	  koppeling	  naar	  filosoferen	  met	  
kinderen	  en	  het	  leren	  divergent	  denken.	  	  
In	  beroepstaak	  4	  is	  er	  een	  vak	  integratie	  van	  N&T	  (accent	  techniek)	  met	  Nederlands,	  rekenen	  
en	  wiskunde	  en	  aardrijkskunde	  onderwijs.	  Het	  gaat	  dan	  bijvoorbeeld	  over	  het	  verkennen	  en	  
toepassen	  van	  de	  wetenschappelijke	  houding	  door	  studenten,	  het	  toepassen	  hiervan	  in	  
lessen.	  	  
In	  studiejaar	  2	  worden	  in	  beroepstaak	  6	  vakken	  zoals	  N&T	  (accent	  techniek)	  geïntegreerd	  
met	  Nederlands,	  rekenen	  en	  wiskunde	  en	  muziek.	  	  
In	  beroepstaak	  7	  wordt	  een	  techniekweek	  met	  workshops	  voor	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  voorzien.	  In	  beroepstaak	  8	  ligt	  het	  accent	  op	  integratie	  van	  N&T	  (accent	  
biologie)	  van	  beeldende	  vorming	  en	  geschiedenis.	  In	  jaar	  3	  is	  er	  ook	  de	  N&T	  bio	  based	  
module	  en	  de	  minor	  hoogbegaafdheid	  en	  talentontwikkeling.	  In	  al	  deze	  
opleidingsonderdelen	  is	  het	  W&T	  gedachtegoed	  expliciet	  verankerd.	  
	  
Samenwerking	  met	  partners	  
De	  Avans	  pabo	  werkt	  nauw	  samen	  met	  interne	  en	  diverse	  externe	  partners.	  Waar	  mogelijk	  
wordt	  deze	  samenwerking	  geïntegreerd	  in	  het	  opleidingsprogramma.	  
De	  pabo	  is	  aangesloten	  bij	  het	  netwerk	  Duurzame	  Pabo	  en	  wil	  in	  haar	  onderwijsprogramma	  
naar	  de	  studenten	  en	  via	  deze	  ook	  naar	  het	  basisonderwijs	  het	  ‘leren	  voor	  duurzame	  
ontwikkeling’	  uitdragen.	  Door	  aandacht	  te	  geven	  aan	  vraagstukken	  van	  duurzame	  
ontwikkeling	  kan	  op	  allerlei	  manieren	  W&T	  of	  OOL	  een	  rol	  spelen.	  Duurzame	  ontwikkeling	  zit	  
verweven	  in	  verschillende	  opleidingsfasen.	  Bijvoorbeeld	  bij	  het	  domein	  Oriëntatie	  op	  jezelf	  
en	  de	  wereld	  en	  levensbeschouwing	  van	  jaar	  2,	  bij	  het	  project	  maatschappelijke	  
betrokkenheid	  in	  jaar	  3	  of	  door	  een	  specifiek	  onderzoek	  in	  het	  4e	  jaar.	  Vanwege	  de	  extra	  
aandacht	  voor	  W&T	  en	  N&T	  is	  besloten	  om	  de	  keuzekerntaak	  natuur	  en	  techniek	  in	  jaar	  3	  
verplicht	  te	  stellen	  voor	  alle	  studenten.	  	  
	  
In	  samenwerking	  met	  het	  Avans	  Expertise	  Centre	  for	  Biobased	  Economy,	  het	  werkveld	  en	  90	  
studenten	  van	  de	  pabo	  opleiding	  is	  een	  speciaal	  lesprogramma	  ontwikkeld	  waarin	  duurzame	  
ontwikkeling	  centraal	  staat.	  In	  deze	  lessen	  ligt	  de	  focus	  op	  bio-‐plastics	  en	  waar	  deze	  van	  
gemaakt	  worden.	  Door	  het	  deelnemen	  aan	  deze	  lessen	  leren	  de	  leerlingen	  al	  in	  een	  vroeg	  
stadium	  de	  alternatieven	  voor	  klassieke	  plastics.	  In	  het	  tweede	  recent	  verschenen	  hoofdstuk	  
is	  het	  centrale	  onderwerp	  vezels	  en	  leren	  leerlingen	  bijvoorbeeld	  hoe	  vezeltoepassingen	  als	  
basis	  voor	  alledaags	  materiaal	  dienen.	  Door	  deze	  onderzoek-‐	  en	  ontwerplessen	  ontdekken	  
leerlingen	  op	  creatieve	  wijze	  wat	  hun	  rol	  kan	  zijn	  ten	  aanzien	  van	  de	  eigen	  toekomst.	  De	  
pabo	  studenten	  hebben	  tijdens	  hun	  stage	  deze	  lessen	  ook	  samen	  uitgevoerd	  met	  de	  
basisschoolleerlingen.	  	  
	  
Bij	  de	  pabo	  Avans	  Hogeschool	  wil	  men	  leerkrachten	  opleiden	  die	  kunnen	  meedenken	  over	  
het	  oplossen	  van	  vraagstukken	  van	  de	  toekomst.	  Dit	  betekent	  het	  inzetten	  van	  vaardigheden	  
zoals	  dilemma	  denken,	  een	  kritische,	  nieuwsgierige	  houding,	  multidisciplinair	  samenwerken	  
en	  creativiteit.	  	  
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De	  pabo	  werkt	  ook	  intensief	  samen	  met	  het	  Newman	  College	  in	  het	  project	  ‘Newman	  
Bezoekt	  Basisscholen’.	  Het	  Newman	  College	  heeft	  een	  Bèta	  profiel	  en	  men	  wil	  bereiken	  dat	  
meer	  leerlingen	  basisonderwijs	  hier	  bewust	  voor	  kiezen.	  Het	  project	  bestaat	  uit	  drie	  fasen.	  
Allereerst	  doen	  scholieren	  van	  de	  havo	  bovenbouw	  een	  eigen	  onderzoek	  naar	  een	  
natuurkundig	  of	  technisch	  onderwerp.	  Daarbij	  doen	  ze	  nieuwe	  kennis	  op,	  ontwikkelen	  ze	  
vaardigheden	  van	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  en	  passen	  deze	  toe.	  In	  de	  tweede	  fase	  
zetten	  de	  scholieren	  hun	  eigen	  kennis	  en	  vaardigheden	  om	  in	  een	  les	  die	  ze	  aan	  de	  
bovenbouw	  van	  een	  basisschool	  gaan	  geven.	  In	  deze	  fase	  ondersteunen	  pabostudenten	  de	  
scholieren	  met	  hun	  didactische	  inzichten	  en	  vaardigheden	  zodat	  de	  leerlingen	  van	  het	  
Newman	  ook	  echt	  uitvoerbare	  lessen	  maken.	  In	  fase	  drie	  gaan	  de	  scholieren	  de	  les	  in	  de	  
basisschool	  uitvoeren.	  Bijzonder	  is	  dat	  de	  pabostudenten	  voor	  50%	  meebepalen	  wat	  de	  
eindbeoordeling	  van	  de	  scholieren	  wordt.	  Dat	  levert	  allerlei	  bijzondere	  discussies	  en	  
overwegingen.	  Het	  mes	  snijdt	  hier	  aan	  veel	  kanten:	  pabostudenten	  leren	  van	  scholieren	  van	  
Newman	  en	  omgekeerd.	  En	  hetzelfde	  gebeurt	  tussen	  leerlingen	  basisonderwijs	  en	  de	  
scholieren.	  Men	  weet	  het	  nog	  niet	  zeker	  of	  het	  al	  gebeurd	  is,	  maar	  scholieren	  met	  een	  bèta	  
inslag	  die	  onderwijs	  ook	  interessant	  vinden	  maken	  wellicht	  na	  hun	  diplomering	  een	  stap	  naar	  
pabo	  of	  lerarenopleiding.	  	  
	  
De	  pabo	  werkt	  in	  het	  kader	  van	  kennisontwikkeling	  en	  kennisdeling	  ook	  vanuit	  het	  
Kenniscentrum	  Avans	  Hogeschool	  Partner	  in	  Kennis.	  Dit	  biedt	  aanbod	  voor	  
expertiseontwikkeling	  waarin	  medewerkers,	  studenten	  en	  leerkrachten	  basisonderwijs	  
samenwerken	  op	  het	  gebied	  van	  professionalisering	  en	  toepassingsgericht	  onderzoek.	  Zo	  is	  
er	  een	  workshop	  ‘Rekenen	  in	  een	  Science	  en	  Techniek	  omgeving’.	  In	  deze	  workshop	  gaat	  het	  
om	  het	  integreren	  van	  wetenschap	  en	  techniek	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  van	  het	  
rekenonderwijs.	  Een	  ander	  voorbeeld	  is	  het	  symposium	  ‘We	  Teach	  the	  Future!’dat	  in	  het	  
teken	  stond	  van	  duurzame	  samenleving.	  De	  samenhang	  met	  talentontwikkeling,	  W&T,	  OOL	  
en	  21st	  century	  skills	  is	  snel	  gemaakt.	  	  
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Via	  het	  kenniscentrum	  pakt	  de	  pabo	  professionaliseringsvragen,	  onderzoek	  of	  ondersteuning	  
op	  met	  betrekking	  tot	  W&T	  en	  OOL,	  met	  name	  rekenen	  en	  techniek	  workshops	  en	  
betrokkenheid	  bij	  het	  ‘KPO	  Rekenlab’.	  	  Ook	  wordt	  samengewerkt	  in	  plannen	  en	  activiteiten	  
met	  betrekking	  tot	  hoogbegaafdenonderwijs	  ‘Eureka’,	  ‘Techniek	  en	  ik’,	  Techniekwinkel’,	  
‘Designlijn	  voor	  de	  cultuurwinkel	  en	  ‘MOOC	  onderwijs’.	  
	  
Leren	  en	  professionalisering	  in	  samenhang	  
Wat	  betreft	  het	  professionaliseren	  van	  het	  team	  is	  gekozen	  om	  van	  binnenuit	  te	  starten.	  
Door	  samen	  te	  kijken	  naar	  de	  mogelijkheden	  van	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  binnen	  
de	  curriculumontwikkeling	  worden	  collega’s	  geënthousiasmeerd	  en	  gaan	  participeren.	  Het	  
lesgeven	  in	  parallelgroepen	  is	  een	  uitwerking	  daarvan	  die	  leidt	  tot	  meer	  kennisdeling.	  Bij	  de	  
nieuwe	  beroepstaken	  in	  jaar	  2	  wordt	  voor	  en	  na	  de	  zomer	  een	  training	  onder	  leiding	  van	  een	  
externe	  expert	  W&T	  gegeven	  (gebaseerd	  op	  de	  principes	  van	  Techniek	  en	  ik).	  Verder	  zullen	  
in	  het	  volgend	  collegejaar	  voor	  het	  gehele	  team	  plenaire	  scholingsbijeenkomsten	  worden	  
ingeruimd	  met	  de	  focus	  OOL.	  Ook	  het	  nieuwe	  afstudeeronderzoek	  vraagt	  brede	  introductie	  
en	  scholing	  in	  het	  team.	  Daarnaast	  wordt	  via	  een	  CMA	  training	  georganiseerd	  gericht	  op	  het	  
ontwikkelen	  van	  leergemeenschappen	  van	  docenten,	  leerkrachten	  en	  studenten	  met	  de	  
bedoeling	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  ook	  in	  de	  stagescholen	  samen	  gestalte	  te	  
geven.	  Het	  gaat	  om	  het	  opdoen	  van	  kennis	  omtrent	  het	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren,	  
waarbij	  een	  nieuwsgierige,	  kritische	  houding	  en	  generieke	  vaardigheden	  als	  analytisch	  
vermogen	  en	  zelfstandig	  denken	  worden	  ontwikkeld.	  
In	  het	  kader	  van	  de	  impuls	  voor	  3e	  en	  4e	  jaars	  zijn	  er	  voor	  de	  derdejaars	  studenten	  de	  
kernopgaven	  voor	  N&T.	  Langs	  deze	  weg	  doen	  de	  derdejaars	  studenten	  ervaringen	  op	  met	  
W&T.	  Voor	  de	  vierdejaars	  is	  er	  een	  impuls	  via	  de	  participatie	  aan	  symposia	  zoals	  ‘We	  teach	  
the	  future’	  dat	  duurzaamheid	  als	  focus	  heeft.	  	  
	  
Conclusie	  
De	  pabo	  Hogeschool	  Avans	  heeft	  stevige	  ambities	  wat	  betreft	  het	  realiseren	  van	  de	  
integratie	  van	  W&T	  overkoepelend	  in	  algemene	  programmaonderdelen	  en	  meer	  domein-‐
specifiek	  in	  beroepstaken.	  Het	  klimaat	  lijkt	  er	  rijp	  voor	  te	  zijn.	  De	  collega’s	  worden	  
enthousiast	  van	  de	  benadering	  van	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  Juist	  de	  curriculum	  
revisie	  biedt	  veel	  kansen,	  zo	  ook	  de	  intensieve	  en	  bijzondere	  samenwerking	  met	  interne	  en	  
externe	  partners	  in	  de	  keten.	  Men	  ziet	  wel	  dat	  het	  de	  komende	  tijd	  nog	  heel	  wat	  werk	  vraagt	  
om	  deze	  ambities	  te	  operationaliseren.	  
	  
	  
	  	  


