
 	   	   	   	   	   	    
 
 

	   1 

Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Hogeschool	  de	  Kempel	  juni	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  Hogeschool	  de	  Kempel	  heeft	  een	  voltijd	  opleiding,	  een	  deeltijd	  opleiding	  en	  een	  	  
Challenge	  programma.	  De	  Kempel	  biedt	  onderwijs	  aan	  voor	  bijna	  800	  studenten.	  Het	  
werkbezoek	  vond	  plaats	  tijdens	  een	  pabo	  Wetenschap	  &	  Techniek	  dag	  voor	  alle	  eerstejaars	  
studenten.	  Er	  is	  verhelderd	  vanuit	  welke	  overwegingen	  de	  pabo	  werkt	  aan	  het	  verankeren	  
van	  W&T	  in	  het	  onderwijsprogramma	  en	  hoe	  men	  invulling	  geeft	  aan	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  
pabo’.	  
	  
Het	  opleidingsconcept	  en	  opzet	  van	  het	  onderwijs	  
De	  Kempel	  geeft	  in	  haar	  opleidingskader	  aan	  dat	  men	  het	  onderwijs	  opbouwt	  langs	  zes	  
leerlijnen.	  Deze	  leerlijnen	  bevatten	  inhouden	  en	  activiteiten	  die	  nodig	  zijn	  om	  uit	  te	  groeien	  
tot	  een	  startbekwame	  leerkracht.	  De	  conceptuele	  leerlijn	  is	  gericht	  op	  de	  leerinhouden	  die	  
leiden	  tot	  het	  bereiken	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  kennisbases.	  De	  vaardighedenlijn	  bevat	  
specifieke	  vaardigheden	  van	  het	  beroep	  leerkracht.	  In	  de	  integrale	  lijn	  worden	  leerervaringen	  
van	  de	  conceptuele	  lijn,	  van	  de	  vaardighedenlijn,	  samengebracht	  met	  generieke	  kennis	  
waarbij	  veel	  aandacht	  is	  voor	  het	  bewust	  weloverwogen	  denken	  en	  handelen	  van	  de	  student.	  
Gedurende	  de	  opleidingsperiode	  wordt	  de	  omvang	  van	  de	  stage	  en	  integrale	  leerlijn	  
geleidelijk	  uitgebreid.	  Gaandeweg	  wordt	  binnen	  thema’s	  en	  betekenisvolle	  onderwerpen	  de	  
vakkennis	  en	  generieke	  kennis	  verankerd.	  Ook	  zijn	  er	  de	  tutorlijn	  en	  de	  bijzondere	  
activiteiten.	  Binnen	  dit	  programma	  gaat	  de	  Kempel	  uit	  van	  een	  leerkracht	  die	  nieuwsgierig,	  
inspirerend,	  luisterend	  en	  bevragend	  is.	  Een	  leerkracht	  die	  onderzoekt,	  ontwerpt	  en	  
cultuurdrager	  is.	  In	  deze	  kenmerken	  zien	  we	  ook	  kernkwalificaties	  uit	  het	  W&T	  gedachtegoed	  
terug.	  Voor	  studenten	  die	  méér	  uitdaging	  aan	  kunnen	  biedt	  de	  Kempel	  in	  samenwerking	  met	  
de	  Open	  Universiteit	  (OU)	  een	  ‘Challenge	  Program’	  aan.	  Dit	  programma	  biedt	  studenten	  de	  
mogelijkheid	  rechtstreeks	  toegelaten	  te	  worden	  tot	  het	  masterprogramma	  
‘Onderwijswetenschappen’	  van	  de	  OU.	  Het	  Challenge	  Program	  onderscheidt	  zich	  van	  het	  
reguliere	  programma	  doordat	  studenten	  hier	  aangesproken	  worden	  op	  het	  overstijgend-‐	  en	  
eigen	  beelden	  doorbrekend	  denken.	  Verder	  werkt	  het	  Challenge	  Program	  toe	  naar	  het	  
beheersen	  van	  academische	  onderzoekvaardigheden,	  ondernemingszin	  en	  een	  houding	  om	  
gezamenlijk	  te	  leren	  en	  werken.	  	  
	  
Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  het	  programma	  versterken	  
De	  Kempel	  heeft	  al	  een	  traditie	  op	  het	  gebied	  van	  W&T.	  De	  aandacht	  voor	  W&T	  in	  het	  
curriculum	  is	  daarom	  vooral	  gericht	  op	  verbreding/verdieping	  door	  het	  explicieter	  
(herkenbaar)	  neerzetten	  van	  W&T	  in	  de	  verschillende	  opleidingslijnen/delen.	  Het	  gaat	  
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daarbij	  expliciet	  om	  de	  onderzoekslijn,	  ontwerpend	  leren	  in	  het	  2e	  studiejaar,	  aanpassen	  van	  
het	  programma	  Science	  &	  Education	  en	  Culture	  &	  Education,	  ontwerpend	  leren	  in	  de	  
profilering	  expressie	  opnemen,	  vakoverstijgende	  activiteiten	  en	  praktijktoepassing	  
organiseren	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  nieuwe	  profilering	  bij	  Mens	  en	  Wereldvakken.	  In	  het	  
tweede	  studiejaar	  is	  er	  een	  aanbod	  N&T	  waarbinnen	  aandacht	  is	  voor	  het	  doen	  van	  
onderzoek	  met	  kinderen	  en	  waarbij	  het	  ontwikkelen	  van	  eigen	  ontwerp-‐	  en	  
onderzoekvaardigheden	  van	  de	  studenten	  centraal	  staat.	  
Met	  de	  aanpassing	  van	  de	  onderzoekslijn	  beoogt	  men	  dat	  studenten	  leren	  proactief	  te	  zijn	  in	  
onderwijsinnovatie	  en	  ervaren	  dat	  zij	  zelf	  actief	  kunnen	  en	  moeten	  zijn	  in	  het	  telkens	  verder	  
ontwikkelen	  van	  de	  onderwijspraktijk.	  Op	  die	  manier	  worden	  aanstaande	  leraren	  
nieuwsgierig	  naar	  het	  leren	  van	  kinderen	  en	  naar	  het	  leren	  van	  zichzelf.	  Het	  zijn	  leraren	  die	  
niet	  alleen	  uitvoeren,	  maar	  ook	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  
Voortschrijdend	  inzicht	  leidt	  er	  ook	  toe	  dat	  men	  gaande	  de	  projectrealisatie	  nieuwe	  keuzes	  
gaat	  maken.	  Zo	  zullen	  de	  programma’s	  Science	  &	  Education	  en	  ICT	  &	  media	  samengaan	  in	  
een	  gemeenschappelijke	  aanpak	  van	  een	  zogenaamd	  STEAM	  (Science,	  Technology,	  
Engineering,	  Arts	  en	  Math)	  programma.	  Docenten	  uit	  N&T,	  cultuur	  en	  media	  vakken	  gaan	  
hierin	  meer	  samenwerken.	  	  
	  
In	  het	  algemeen	  vindt	  men	  het	  onderzoekend	  leren	  en	  ontwerpen	  van	  onderwijs	  zelf	  al	  ruim	  
in	  het	  programma	  verankerd.	  Er	  is	  daarom	  gekozen	  om	  via	  een	  accentverschuiving	  meer	  
aandacht	  te	  geven	  aan	  het	  ontwerpende	  en	  ondernemende	  denken	  van	  de	  studenten	  in	  de	  
zin	  van	  creërend	  handelen.	  Om	  vervolgens	  via	  de	  praktijk	  van	  de	  studenten	  dit	  denken	  te	  
stimuleren	  bij	  de	  leerlingen.	  Het	  creërende	  komt	  in	  de	  Kempel	  op	  allerlei	  wijzen	  tot	  uiting.	  Zo	  
worden	  studenten	  uitgedaagd	  om	  in	  het	  kader	  van	  het	  Challenge	  Program	  vanuit	  Science	  &	  
Education	  een	  artikel	  te	  schrijven	  over	  O&O	  leren.	  Ook	  worden	  studenten	  uitgedaagd	  een	  
prentenboek	  te	  ontwerpen	  waar	  media	  gebruik,	  beeldende	  aspecten	  en	  taal	  samengaan.	  Of	  
worden	  de	  studenten	  geïnspireerd	  naar	  aanleiding	  van	  een	  bezoek	  aan	  de	  
‘Makersspace’(fablab)	  een	  workshop	  voor	  hun	  leerlingen	  te	  maken	  die	  ze	  dan	  weer	  in	  de	  
‘Makersspace’	  kunnen	  uitvoeren.	  	  
	  
Creëren,	  onderzoeken	  en	  ontwerpen	  tijdens	  de	  eerstejaars	  studiedag	  
Voor	  alle	  200	  eerstejaars	  studenten	  is	  er	  een	  gemeenschappelijke	  studiedag	  met	  een	  keur	  
aan	  workshops	  georganiseerd.	  Met	  behulp	  van	  materialen	  van	  de	  ‘Ontdekfabriek’	  uit	  
Eindhoven	  werd	  in	  de	  aula	  verschillende	  keren	  een	  enorme	  kettingreactiebaan	  gebouwd.	  Het	  
bleek	  een	  hele	  kunst	  zo’n	  baan	  feilloos	  te	  laten	  werken.	  Iedere	  groep	  bouwde	  weer	  een	  
andere	  baan	  en	  de	  creatieve	  oplossingen	  en	  het	  enthousiasme	  kenden	  geen	  grenzen.	  
Studenten	  ervaren	  dat	  ze	  dit	  ook	  met	  eenvoudige	  materialen	  in	  hun	  eigen	  stage	  kunnen	  
toepassen.	  
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Collega’s	  van	  de	  pabo	  uit	  het	  fase	  1	  team	  en	  externe	  partners	  verzorgden	  een	  keur	  aan	  
workshops	  waarop	  de	  studenten	  van	  te	  voren	  op	  basis	  van	  cryptische	  omschrijvingen	  (Come	  
fly	  with	  me,	  Het	  beweegt	  en	  kriebelt,	  Liefde	  is	  chemie,	  enz.)	  intekenden.	  De	  muziekdocent	  
maakte	  met	  de	  studenten	  een	  panfluit	  die	  vervolgens	  gestemd	  werd.	  De	  pedagogiek	  
docenten	  waren	  de	  spelleiders	  van	  de	  expeditie	  Moendoes:	  een	  spel	  waarin	  de	  deelnemers	  
een	  onbekende	  planeet	  in	  kaart	  brengen	  door	  informatie	  te	  verzamelen,	  gegevens	  uit	  te	  
wisselen	  en	  conclusies	  te	  publiceren.	  De	  docent	  levensbeschouwing	  liet	  de	  studenten	  
bewegende	  kriebelbeesten	  maken.	  In	  weer	  andere	  workshops	  werden	  creatieve	  vormen	  van	  
ICT	  en	  media	  toepassingen	  getoond	  en	  uitgeprobeerd.	  Met	  behulp	  van	  green	  screen	  
technologie	  werden	  stop	  motion	  films	  gemaakt.	  Met	  ICT	  toepassingen,	  fotografie	  en	  teksten	  
werden	  persoonlijke	  infographics	  gemaakt.	  Volgens	  de	  studenten	  zijn	  deze	  infographics	  
prima	  didactische	  middelen	  om	  kinderen	  te	  leren	  zich	  persoonlijk	  te	  presenteren.	  Met	  
behulp	  van	  een	  lokale	  afdeling	  van	  het	  IVN	  werd	  de	  natuur	  rondom	  de	  pabo	  onderzocht	  en	  
C3	  maakte	  duidelijk	  wat	  Liefde	  en	  chemie	  met	  elkaar	  te	  maken	  hebben.	  Nog	  diverse	  andere	  
workshops	  wakkerden	  bij	  de	  studenten	  het	  enthousiasme	  voor	  W&T	  aan.	  
	  
Leren	  en	  professionaliseren	  in	  samenhang	  
Naast	  de	  eerstejaars	  studiedag	  wordt	  op	  de	  Kempel	  nog	  veel	  meer	  georganiseerd	  om	  
docenten,	  studenten	  en	  collega’s	  uit	  het	  werkveld	  met	  het	  gedachtegoed	  van	  W&T	  in	  contact	  
te	  brengen.	  Om	  alle	  docenten	  van	  de	  pabo	  te	  betrekken	  bij	  de	  ontwikkelingen	  en	  
opvattingen	  over	  W&T	  zijn	  er	  twee	  interne	  studieochtenden	  georganiseerd.	  Vanuit	  deze	  
studiedagen	  gaat	  een	  aantal	  enthousiaste	  en	  initiatiefrijke	  collega’s	  aan	  de	  slag	  met	  het	  
ontwikkelen	  van	  ontdektafels.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  deze	  tafels	  een	  tijdje	  in	  de	  pabo	  staan	  ter	  
inspiratie	  van	  studenten	  en	  collega’s	  en	  vervolgens	  kunnen	  rondreizen	  naar	  andere	  scholen.	  
Ook	  hebben	  de	  docenten	  van	  de	  Kempel	  deelgenomen	  aan	  de	  gemeenschappelijke	  
studiedag	  met	  masterclasses	  in	  Zwolle.	  De	  Kempel	  ziet	  creativiteit	  als	  een	  onmisbare	  basis	  
voor	  onderzoekend,	  ontwerpend	  en	  ondernemend	  denken.	  De	  derde-‐	  en	  vierdejaars	  
studenten	  van	  de	  Kempel	  zijn	  in	  het	  onderwijsprogramma	  wel	  al	  met	  W&T	  aan	  de	  slag	  
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geweest	  maar	  werden	  ook	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  ‘Avond	  van	  de	  
verwondering’.	  Daarnaast	  was	  er	  ook	  ruimte	  voor	  andere	  pabo	  studenten,	  docenten	  en	  
leerkrachten	  van	  het	  basisonderwijs.	  Voor	  deze	  bijeenkomst	  over	  verwondering,	  
nieuwsgierig	  zijn	  en	  creatief	  leren	  denken	  werd	  een	  externe	  gastspreker	  uitgenodigd.	  Om	  
ook	  kinderen	  zelf	  te	  inspireren	  en	  bekend	  te	  maken	  met	  de	  wereld	  van	  W&T	  is	  ook	  een	  
Science	  Fair	  in	  de	  aula	  van	  de	  Kempel	  georganiseerd.	  Daarnaast	  wordt	  vanuit	  de	  pabo	  een	  
bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  organisatie	  van	  de	  First	  Lego	  League.	  
	  
Leren	  van	  deze	  tijd	  Nao	  als	  onderwijsmaatje	  
Een	  bijzonder	  vernieuwend	  project	  waar	  men	  in	  de	  Kempel	  aan	  werkt	  is	  het	  inzetten	  van	  de	  
NAO	  robot	  als	  educatieve	  tool.	  Anders	  dan	  bij	  veel	  andere	  projecten	  rondom	  robotica	  en	  ICT	  
gaat	  het	  hier	  niet	  om	  het	  leren	  programmeren,	  maar	  wil	  men	  het	  humanoïde	  karakter	  van	  
deze	  robot	  en	  de	  communicatieve	  kracht	  benutten	  om	  leerlingen	  te	  
ondersteunen	  in	  hun	  onderwijs.	  Het	  is	  een	  baanbrekend	  project	  
en	  er	  zijn	  zeker	  nog	  allerlei	  mitsen	  en	  maren	  te	  benoemen	  maar	  
De	  Kempel	  wil	  proactief	  zijn	  en	  vindt	  het	  een	  uitdaging	  om	  juist	  
de	  krachten	  en	  ontwikkelingskansen	  te	  achterhalen.	  Zo	  wil	  men	  
onderzoeken	  voor	  welke	  type	  activiteiten	  de	  robot	  geschikt	  is.	  De	  
robot	  kan	  in	  ieder	  geval	  kinderen	  stimuleren	  tot	  het	  uitvoeren	  
van	  saaie	  drill	  and	  practice	  oefeningen.	  Maar	  de	  robot	  kan	  ook	  
groepjes	  leerlingen	  tot	  onderlinge	  discussie	  aanzetten.	  Het	  is	  
pionierswerk	  en	  biedt	  de	  studenten	  een	  blik	  op	  vooruitstrevend	  
en	  ondernemend	  technologisch	  denken	  en	  handelen.	  De	  NAO	  wordt	  door	  veel	  leerlingen	  
vanwege	  de	  vormgeving	  als	  een	  prettig	  leermaatje	  ervaren.	  
	  
Conclusie	  
De	  Kempel	  is	  op	  het	  gebied	  van	  W&T	  een	  actieve	  opleiding	  die	  duidelijke	  inhoudelijke	  keuzes	  
maakt	  over	  hoe	  men	  met	  W&T	  wil	  positioneren.	  Het	  moet	  zeker	  een	  meerwaarde	  leveren	  en	  
aansluiten	  bij	  de	  visie	  van	  de	  opleiding.	  Onderzoeken,	  ontwerpen	  en	  ondernemendheid	  zijn	  
wel	  de	  kernbegrippen	  die	  ook	  passen	  bij	  het	  type	  leerkrachten	  dat	  men	  wil	  opleiden.	  Er	  
blijven	  altijd	  mogelijkheden	  tot	  verbetering	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  verbinding	  van	  domeinen	  
in	  STEAM.	  Ook	  vooruitstrevend	  onderwijs	  willen	  realiseren	  zoals	  met	  de	  NAO	  past	  goed	  bij	  
een	  proactieve	  benadering	  van	  W&T.	  
	  


