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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Stenden	  juli	  2015	  

	  
	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  Stenden	  Hogeschool	  heeft	  een	  vierjarige	  voltijd	  opleiding	  en	  biedt	  daarnaast	  een	  
verkorte	  tweejarige	  opleiding	  aan.	  In	  totaal	  zijn	  er	  5	  opleidingslocaties	  waar	  samen	  meer	  dan	  
1000	  studenten	  zijn	  ingeschreven.	  Het	  werkbezoek	  in	  Emmen	  werd	  bezocht	  tijdens	  een	  pabo	  
Science	  Event	  voor	  Duitse	  basisschoolleerlingen.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  is	  verhelderd	  hoe	  
het	  pabo	  onderwijs	  georganiseerd	  is,	  hoe	  men	  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	  
Het	  onderwijs	  van	  Stenden	  pabo’s	  is	  competentiegericht	  (SBL)	  en	  men	  hanteert	  de	  
kennisbases	  volgens	  de	  benadering	  van	  Meijerink	  (2012).	  De	  vijf	  pabo’s	  werken	  vanuit	  een	  
gemeenschappelijk	  opleidingsprogramma,	  maar	  hebben	  elk	  een	  eigen	  accent.	  De	  
uitgangspunten	  van	  het	  opleidingsconcept	  sluiten	  goed	  aan	  bij	  het	  gedachtengoed	  van	  W&T:	  
de	  mens	  is	  nieuwsgierig,	  streeft	  naar	  meesterschap	  en	  is	  ondernemend.	  	  
	  
In	  de	  Stenden	  pabo	  te	  Emmen	  ligt	  het	  accent	  op	  Wetenschap	  en	  Technologie.	  De	  essentie	  
van	  de	  doelen	  van	  W&T	  is	  binnen	  het	  curriculum	  van	  de	  opleiding	  tot	  leraar	  basisonderwijs	  
van	  Stenden	  herkenbaar.	  	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  onderzoek	  leert	  de	  student	  In	  het	  eerste	  studiejaar	  onderzoeks-‐	  en	  
ontwerpvaardigheden	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  onderzoekende	  houding.	  Binnen	  de	  
trainingslijn	  is	  er	  ontwerponderzoek	  gericht	  op	  omgevingsonderwijs,	  waarin	  de	  
wereldoriënterende	  vakken	  en	  rekenonderwijs	  specifiek	  en	  geïntegreerd	  aan	  bod	  komen.	  In	  
studiejaar	  2	  wordt	  onderzoek	  complexer	  en	  leren	  studenten	  kwalitatieve	  gegevens	  
verzamelen	  en	  interpreteren.	  Hiervoor	  wordt	  een	  onderzoek	  uitgevoerd	  rondom	  zelf	  
ontworpen	  onderwijs.	  Ook	  in	  dit	  arrangement	  hebben	  de	  wereldoriënterende	  vakken	  een	  
plek.	  In	  studiejaar	  3	  is	  het	  onderzoek	  gekoppeld	  aan	  het	  profiel	  van	  de	  locatie,	  dus	  in	  Emmen	  
W&T.	  In	  studiejaar	  4	  is	  het	  praktijkonderzoek	  gekoppeld	  aan	  W&T.	  N&T	  en	  in	  het	  verlengde	  
daarvan	  W&T	  en	  OOL	  komen	  in	  de	  verschillende	  schooljaren	  in	  de	  vakkenlijn	  (specifiek)	  en	  in	  
de	  themalijn	  geïntegreerd	  aan	  bod.	  In	  de	  propedeutische	  fase	  wordt	  in	  een	  module	  het	  vak	  
N&T	  en	  de	  W&T	  benadering	  neergezet	  en	  van	  het	  thema	  onderwijsarrangement	  maakt	  het	  
ongeveer	  1/3	  	  Ects	  uit.	  	  
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In	  de	  hoofdfase	  (1,5	  jaar)	  krijgt	  N&T	  in	  twee	  modules	  (3	  Ects)	  aandacht.	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  
onderzoekend	  leren	  en	  ontwerpen	  van	  leerlingen	  te	  begeleiden	  en	  het	  kiezen	  van	  krachtige	  
didactische	  aanpakken.	  	  
	  
In	  de	  themalijn	  is	  er	  specifiek	  aandacht	  voor	  didactische	  modellen	  zoals	  OOL,	  Storyline	  
approach	  en	  ontdekhoek.	  Studenten	  kunnen	  ook	  kiezen	  voor	  een	  vakspecialisatie	  die	  de	  
onderwerpen	  uit	  de	  kennisbasis	  Meijerink	  (2012)	  volgt.	  In	  de	  afstudeerfase	  werken	  de	  
studenten	  van	  Emmen	  aan	  de	  profilering	  W&T	  (6	  Ects)	  en	  realiseren	  hierbij	  veel	  lessen	  W&T	  
in	  de	  praktijk	  (1	  Ects).	  	  
	  
Science	  Event	  en	  tweetalig	  onderwijs	  
Vanwege	  de	  ligging	  van	  Emmen	  zijn	  er	  nauwe	  interregionale	  banden	  tussen	  Nederland	  en	  
Duitsland.	  Naast	  het	  W&T	  profiel	  heeft	  de	  pabo	  Emmen	  daarom	  ook	  ruim	  aandacht	  voor	  
meertaligheid	  (Nederlands,	  Duits	  en	  Engels)	  in	  het	  onderwijs,	  maar	  met	  een	  accent	  op	  het	  
Duits.	  De	  pabo	  biedt	  Duitstalige	  studenten	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  Nederlandstalige	  opleiding	  
te	  volgen	  waarbij	  ook	  verwacht	  wordt	  dat	  de	  studenten	  de	  Nederlandse	  taal	  in	  
overeenstemming	  met	  de	  Nederlandse	  opleidingseisen	  machtig	  worden.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  
de	  mogelijkheid	  dat	  Nederlandstalige	  en	  Duitstalige	  studenten	  tweetalig	  onderwijs	  
aanbieden	  aan	  basisscholen	  in	  Nederland	  en	  Duitsland.	  	  
	  
Het	  Science	  Event	  is	  de	  afrondende	  activiteit	  van	  een	  studiemodule	  die	  W&T	  en	  tweetalig	  
onderwijs	  combineert.	  Deze	  module	  is	  vorm	  gegeven	  door	  een	  dertigtal	  derdejaars	  pabo	  
studenten	  die	  gekozen	  hebben	  voor	  het	  W&T	  profiel	  van	  Emmen.	  Voorafgaand	  aan	  de	  
Science	  manifestatie	  hebben	  de	  studenten	  in	  12	  klassen	  van	  zes	  Duitse	  Grundschulen	  een	  
lessenreeks	  van	  vijf	  lessen	  over	  de	  kosmos	  verzorgd.	  De	  Duitse	  leerlingen	  hebben	  in	  het	  
Nederlands	  les	  gekregen	  en	  zelfs	  nieuwe	  Nederlandse	  woorden	  over	  de	  kosmos	  geleerd.	  
Tijdens	  deze	  lessen	  is	  onder	  meer	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  zonnestelsel,	  sterrenbeelden,	  
het	  leven	  van	  astronauten,	  enzovoorts.	  Deze	  lessenreeks	  werd	  afgesloten	  met	  het	  Science	  
Event	  dat	  in	  het	  gebouw	  van	  de	  pabo	  zelf	  werd	  georganiseerd.	  De	  pabo	  kreeg	  een	  kosmos-‐
look	  door	  de	  vele	  tentoongestelde	  producten	  en	  resultaten	  van	  leerlingen.	  Voor	  de	  
manifestatie	  hebben	  de	  pabo	  studenten	  7	  Science	  &Technology	  workshops	  gebaseerd	  op	  
kosmos	  missies	  begeleid.	  In	  totaal	  werden	  meer	  dan	  200	  leerlingen	  ontvangen.	  Het	  geheel	  
was	  een	  bruisend	  spektakel	  waar	  allerlei	  nieuwe	  ervaringen	  werden	  opgedaan.	  In	  een	  mobiel	  
planetarium	  werd	  de	  sterrenhemel	  bekeken.	  Dankzij	  de	  missie	  ijs-‐planeet	  werd	  ervaren	  dat	  
vloeibare	  stikstof	  een	  mengsel	  room,	  suiker	  en	  ei	  supersnel	  kan	  bevriezen;	  klaar	  is	  je	  
roomijsje.	  In	  de	  missie	  oneindig	  komt	  Spinoza	  langs	  die	  samen	  met	  de	  kinderen	  nadenkt	  en	  
de	  oneindigheid	  onderzoekt.	  Tijdens	  de	  missie	  zweven	  kun	  je	  zien	  dat	  heel	  veel	  helium	  
ballonnen	  iets	  zwaars	  omhoog	  tillen.	  De	  missie	  zonenergie	  laat	  zien	  dat	  je	  een	  zelfgebouwd	  
bootje	  met	  een	  zonnepaneel,	  motor	  en	  schroef	  kunt	  laten	  voortbewegen.	  
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Andere	  W&T	  activiteiten	  
In	  het	  basiscurriculum	  van	  alle	  Stenden	  pabo’s	  kunnen	  studenten	  ook	  een	  vakspecialisatie	  
N&T	  kiezen.	  Binnen	  dat	  programma	  is	  er	  de	  activiteit	  Schiermonnikoog	  waar	  studenten	  in	  de	  
omgeving	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  Ze	  onderzoeken	  bijvoorbeeld	  concreet	  hoe	  
het	  zit	  met	  de	  getijden	  en	  hoe	  de	  vuurtoren	  werkt.	  De	  studenten	  ontwerpen	  tevens	  een	  
onderwijsactiviteit	  die	  ze	  praktisch	  uitvoeren	  met	  groep	  8	  basisschoolleerlingen	  die	  het	  
eiland	  bezoeken.	  Maar	  er	  is	  meer.	  De	  rekendocenten	  van	  de	  pabo	  maken	  tijdens	  de	  ‘Grote	  
Rekendag’	  gebruik	  van	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  om	  de	  wereld	  van	  N&T	  met	  
rekenen	  en	  wiskunde	  te	  verbinden.	  Er	  is	  daarnaast	  ook	  samenwerking	  met	  het	  Technasium.	  
Studenten	  worden	  bij	  profielwerkstukken	  ondersteund	  vanuit	  de	  pabo.	  Technasium	  
scholieren	  begeleiden	  door	  pabo	  studenten	  bij	  onderwijs	  geven	  aan	  basisschoolleerlingen	  is	  
een	  volgende	  stap.	  In	  samenwerking	  met	  de	  dierentuin	  van	  Emmen	  	  wordt	  ook	  gewerkt	  aan	  
het	  opzetten	  van	  een	  leerbedrijf	  waar	  W&T	  en	  21e	  eeuwse	  leren	  centraal	  staan.	  	  
	  
Professionalisering	  team	  
Onderzoekend	  leren	  is	  al	  redelijk	  verankerd	  maar	  ontwerpend	  leren	  mag	  nog	  meer	  accent	  
krijgen.	  Daarom	  wordt	  in	  het	  tweede	  projectjaar	  een	  externe	  expert	  ingehuurd	  op	  het	  thema	  
van	  ontwerpend	  leren.	  Om	  zoveel	  mogelijk	  docenten	  van	  de	  Stenden	  pabo’s	  op	  de	  juiste	  
manier	  te	  professionaliseren	  wordt	  dit	  gericht	  op	  alle	  collega’s	  van	  Stenden	  locaties	  uit	  de	  
groepen	  wereldoriëntatie,	  onderzoek,	  cultuureducatie	  en	  de	  profielteamleiders.	  Gelijktijdig	  
mikt	  men	  ook	  op	  het	  leren	  van	  elkaar	  door	  collega’s	  samen	  concrete	  activiteiten	  rond	  W&T	  
te	  laten	  ontwikkelen	  (bijvoorbeeld	  Science	  Event,	  Schiermonnikoog	  ).	  	  
De	  verbinding	  met	  cultuur	  vraagt	  wel	  nog	  meer	  aandacht	  daarom	  wil	  men	  het	  komende	  
projectjaar	  expliciet	  inzetten	  op	  de	  STEAM	  aanpak.	  De	  Noordelijke	  Hogescholen	  (Stenden	  en	  
NHL)	  gaan	  meer	  samenwerken	  met	  als	  centraal	  perspectief	  ‘Design	  thinking’.	  Design	  thinking	  
is	  een	  methode	  om	  op	  een	  praktische	  en	  creatieve	  wijze	  problemen	  op	  te	  lossen	  met	  het	  oog	  
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op	  toekomstig	  betere	  resultaten	  voor	  de	  toekomst.	  Dus	  meer	  kijken	  naar	  de	  lange	  termijn	  in	  
plaats	  van	  de	  snelle	  voor	  de	  hand	  liggende	  oplossing.	  Deze	  vormen	  van	  ‘ontwerpend	  denken’	  
passen	  goed	  bij	  de	  W&T	  grondhouding.	  Het	  komende	  projectjaar	  zal	  daarvoor	  ook	  meer	  
aandacht	  besteed	  worden	  aan	  werken	  vanuit	  dergelijke	  perspectieven.	  De	  specifieke	  situatie	  
van	  vijf	  locaties	  vraagt	  wel	  om	  per	  locatie	  een	  kartrekker/projectleider	  aan	  te	  stellen.	  	  
	  
Conclusie	  
De	  pabo’s	  van	  Stenden	  en	  Emmen	  in	  het	  bijzonder	  besteden	  ruim	  aandacht	  aan	  W&T.	  De	  
keuze	  voor	  specifieke	  profielen	  per	  pabo	  locatie	  en	  de	  kernopleiding	  voor	  alle	  pabo’s	  zijn	  
exponenten	  van	  een	  scherpe	  en	  vernieuwende	  visie	  op	  de	  positie	  van	  W&T,	  O&O	  en	  N&T	  in	  
het	  curriculum.	  De	  samenwerking	  met	  de	  dierentuin	  Emmen,	  het	  Technasium	  en	  de	  
aandacht	  voor	  tweetaligheid	  getuigen	  hiervan.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  er	  ook	  de	  ambitie	  om	  
de	  verbinding	  met	  cultuur	  te	  versterken	  en	  nóg	  meer	  collega’s	  te	  professionaliseren.	  Daar	  
wordt	  de	  komende	  tijd	  aan	  gewerkt.	  	  
	  
	  


