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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Hogeschool	  Zeeland	  september	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  Pabo	  van	  de	  Hogeschool	  Zeeland	  te	  Vlissingen	  verzorgt	  een	  voltijd	  opleiding	  leraar	  
basisonderwijs	  voor	  bijna	  400	  studenten.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  werden	  boeiende	  
discussies	  over	  de	  opleiding	  en	  de	  integrale	  inbedding	  van	  W&T	  in	  een	  curriculum	  in	  
ontwikkeling	  gevoerd.	  De	  formele	  en	  informele	  gesprekken	  met	  de	  docenten	  van	  pabo	  en	  de	  
bezoeken	  aan	  de	  praktijk	  van	  de	  eerste-‐	  en	  tweedejaars	  studenten	  gaven	  een	  boeiend	  beeld	  
van	  de	  dagelijkse	  praktijk.	  	  
	  
Het	  opleidingsconcept	  en	  opzet	  van	  het	  onderwijs	  
De	  pabo	  werkt	  momenteel	  aan	  een	  grondige	  vernieuwing	  van	  het	  curriculum	  die	  men	  
‘Expeditie	  pabo’	  noemt.	  Men	  maakt	  daarbij	  gebruik	  van	  een	  uitgebreid	  competentieprofiel	  
dat	  gebaseerd	  is	  op	  de	  zeven	  SBL-‐competenties,	  de	  bekwaamheidseisen	  van	  de	  
Onderwijscoöperatie,	  de	  Dublin	  descriptoren,	  de	  kennisbasis	  en	  de	  methodiek	  van	  
kernreflectie.	  	  
De	  HZ	  pabo	  wil	  de	  studenten	  ontwikkelingsgericht	  opleiden	  tot	  bekwame	  leerkrachten	  die	  
effectief	  instructie	  geven	  en	  die	  hun	  doelen,	  inhouden	  en	  didactiek	  kunnen	  afstemmen	  op	  
verschillen	  tussen	  leerlingen	  en	  voortdurend	  reflecteren	  op	  het	  effect	  van	  hun	  onderwijsleer-‐
activiteiten.	  Het	  competentieprofiel	  geeft	  de	  ontwikkelingslijn	  aan	  van	  de	  brede	  
professionele	  basis	  en	  de	  toenemende	  verantwoordelijkheid	  en	  complexiteit	  in	  kennis	  en	  
kunde	  voor	  de	  vakinhoudelijke	  bekwaamheid,	  de	  vakdidactische	  bekwaamheid	  en	  de	  
pedagogische	  bekwaamheid.	  Vanuit	  de	  	  concrete	  onderwijspraktijk	  startend	  werken	  
studenten	  en	  opleiding	  samen	  aan	  de	  praktijk,	  persoon,	  en	  theorie	  koppeling.	  Men	  maakt	  
gebruik	  van	  de	  kans	  om	  de	  curriculumvernieuwing	  samen	  te	  laten	  vallen	  met	  het	  verankerd	  
invoeren	  van	  W&T	  en	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  
Inmiddels	  heeft	  men	  het	  eerste	  jaar	  vernieuwd	  en	  gaat	  men	  aan	  de	  slag	  met	  het	  tweede	  jaar.	  
Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  daar	  waar	  zich	  kansen	  voordoen	  men	  ook	  in	  het	  programma	  van	  de	  
overige	  studiejaren	  al	  vernieuwingen	  opneemt.	  
	  
Brede	  visie	  op	  W&T	  
Het	  management	  van	  de	  pabo	  geeft	  aan	  dat	  men	  uitgaat	  van	  een	  brede	  visie	  waarin	  de	  
integratie	  van	  W&T	  een	  vanzelfsprekende	  plek	  zou	  moeten	  krijgen	  dwars	  door	  de	  hele	  
opleiding	  heen.	  	  
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Het	  gaat	  er	  niet	  alleen	  om	  hoe	  W&T	  sec	  of	  geïntegreerd	  in	  de	  curriculum	  onderdelen	  terug	  te	  
vinden	  is,	  maar	  het	  gaat	  er	  juist	  ook	  om	  dat	  studenten	  en	  docenten	  als	  vanzelfsprekend	  de	  
kansen	  van	  moderne	  (onderwijs)technologie	  (apps,	  robotica	  enz.)	  zien	  en	  gaan	  gebruiken	  om	  
onderwijsvraagstukken	  van	  deze	  tijd,	  bijvoorbeeld	  passend	  onderwijs,	  op	  te	  lossen.	  Zelfs	  
breder	  gedacht	  geldt	  dit	  ook	  voor	  andere	  opleidingen	  in	  het	  sociaal,	  educatieve	  en	  medische	  
domein.	  Ook	  vanuit	  de	  pabo	  moet	  men	  op	  zoek	  gaan	  naar	  krachten	  van	  de	  ontmoeting	  
tussen	  zulke	  disciplines.	  In	  het	  nieuwe	  curriculum	  sluit	  men	  aan	  bij	  de	  benadering	  van	  Biesta	  
die	  stelt	  dat	  goed	  onderwijs	  drie	  domeinen	  omvat,	  kwalificatie	  (kennis	  en	  vaardigheden),	  
socialisatie	  (lid	  worden	  van	  gemeenschap,	  tradities	  en	  praktijken)	  en	  subjectificatie	  
(persoonlijke	  vorming	  tot	  een	  autonoom,	  verantwoordelijk	  en	  kritisch	  individu).	  
	  
Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  het	  programma	  
W&T	  is	  in	  het	  competentie	  overzicht	  op	  verschillende	  manieren	  opgenomen.	  Op	  
verschillende	  plaatsen	  krijgt	  het	  een	  geïntegreerde	  positie	  gekoppeld	  aan	  vakdidactische	  
opvattingen.	  Zo	  wordt	  in	  de	  propedeuse	  binnen	  het	  onderdeel	  van	  onderwijs	  en	  
opvoedingsconcepten	  W&T	  meegenomen	  als	  een	  hedendaagse	  ontwikkeling	  met	  belangrijke	  
opvattingen	  over	  onderwijzen	  en	  leren.	  In	  de	  hoofdfase	  krijgt	  de	  W&T	  benadering	  aandacht	  
in	  het	  kader	  van	  het	  onderdeel	  ruimte	  scheppen	  voor	  leren.	  Opvattingen	  over	  dimensies	  van	  	  
leren	  zoals	  die	  ook	  bij	  de	  W&T	  didactiek	  vaak	  genoemd	  worden	  komen	  aan	  de	  orde:	  
nieuwsgierig	  zijn,	  sparren	  met	  anderen,	  kennisontwikkeling,	  enz.	  In	  de	  afstudeerfase	  is	  er	  
binnen	  de	  organisatorische	  competentie	  een	  accent	  voor	  leren	  buiten	  gebaande	  paden,	  het	  
ontwikkelen	  van	  een	  adaptieve	  lessenreeks,	  leermiddelen	  analyses,	  of	  andere	  didactiek.	  	  
Binnen	  de	  vakdidactische	  competentie	  zien	  we	  veel	  aandacht	  voor	  W&T.	  Het	  gegeven	  dat	  er	  
een	  nieuw	  curriculum	  wordt	  ontwikkeld	  betekent	  dat	  men	  in	  het	  eerste	  jaar	  al	  vanuit	  de	  
vernieuwde	  uitgangspunten	  werkt	  en	  dat	  in	  sommige	  onderdelen	  van	  de	  jaren	  daarna	  indien	  
mogelijk	  het	  W&T	  denken	  wordt	  meegenomen.	  
	  
Concreet	  in	  het	  programma	  
In	  het	  eerste	  studiejaar	  is	  er	  een	  cursus	  	  gericht	  op	  N&T	  en	  binnen	  dat	  verband	  krijgt	  
wetenschap	  expliciet	  aandacht.	  Hierbij	  gebruikt	  men	  de	  wetenschapscanon	  en	  vertaalt	  men	  
het	  wetenschappelijk	  naar	  basisonderwijs.	  Via	  het	  ontwerpen	  van	  een	  ontdekhoek	  wordt	  
N&T	  geïntegreerd	  met	  
onderwijskunde	  en	  bewegings-‐
onderwijs.	  	  
In	  het	  tweede	  studiejaar	  is	  er	  
een	  cursus	  omgevingsonderwijs.	  
Daarbinnen	  komt	  tijdens	  de	  
N&T	  lessen	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  op	  allerlei	  
manieren	  aan	  bod.	  Bijvoorbeeld	  
onderzoek	  en	  verbeter	  
vliegeigenschappen	  van	  
propeller,	  Nasa	  vliegtuig	  en	  
boemerang.	  	  
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Binnen	  deze	  cursus	  krijgt	  ook	  de	  onderzoekende	  houding	  aandacht	  via	  een	  onderzoeksvraag	  
vanuit	  de	  omgeving	  en	  lessen	  voor	  de	  stage.	  Rekenen	  meten	  en	  meetkunde	  heeft	  een	  W&T	  
insteek.	  	  
In	  het	  derde	  studiejaar	  is	  er	  bij	  de	  specialisatie	  jonge	  kind	  een	  integratie	  tussen	  beeldende	  
vorming	  en	  N&T	  via	  een	  workshop	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  Studenten	  ontwerpen	  ook	  
een	  leskist	  en	  stagelessen	  die	  een	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  houding	  bij	  kinderen	  
stimuleren.	  Ook	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  tot	  profilering	  op	  W&T.	  	  
In	  het	  vierde	  studiejaar	  kunnen	  studenten	  een	  afstudeerwerkstuk	  W&T	  kiezen.	  	  
Er	  is	  ook	  op	  het	  niveau	  van	  de	  student	  een	  leerlijn	  onderzoeken.	  Hierin	  wordt	  via	  het	  thema	  
Binnen/buiten’	  de	  samenhang	  met	  de	  wereld	  buiten	  gezocht	  en	  worden	  de	  studenten	  
gericht	  op	  betekenisvolle	  contexten,	  waaronder	  duurzaamheid.	  Het	  doel	  hierbij	  is	  dat	  
studenten	  kinderen	  ook	  buiten	  de	  school	  ervaringen	  laten	  opdoen	  en	  dat	  dit	  in	  
onderzoekende	  en	  ontwerpende	  activiteiten	  terugkomt.	  Waarbij	  het	  gaat	  om	  vaardigheden	  
als	  verzamelen,	  brainstormen,	  filosoferen,	  associëren,	  verbinden,	  fantaseren,	  
experimenteren	  en	  improviseren.	  De	  buitenwereld	  kan	  van	  alles	  behelzen:	  een	  bedrijf,	  een	  
museum,	  een	  informatiecentrum,	  een	  theatervoorstelling,	  een	  concert,	  een	  monument	  of	  
het	  bezoek	  aan	  een	  atelier	  van	  een	  kunstenaar,	  maar	  ook	  letterlijk	  buiten	  rond	  het	  
schoolgebouw,	  in	  de	  stad	  of	  in	  de	  natuur.	  De	  zaakvakken	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  
voorwaarden	  scheppen	  voor	  de	  W&T	  inhoud	  binnen	  dit	  thema.	  Men	  streeft	  er	  naar	  om	  W&T	  
als	  denken	  in	  steeds	  meer	  vakken	  en	  studiejaren	  te	  verankeren.	  Een	  bijzondere	  verbinding	  
tussen	  W&T,	  de	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  attitude	  werd	  teruggezien	  in	  het	  gesprek	  
van	  een	  leerteam	  Levo	  onderwijs.	  Via	  respectvolle	  communicatie,	  nauwgezet	  bevragen	  en	  op	  
elkaar	  reageren	  werden	  beelden,	  opvattingen	  en	  persoonlijke	  ervaringen	  van	  studenten	  over	  
goed	  en	  krachtig	  onderwijs	  en	  over	  wat	  een	  student	  inspireert	  geëxpliciteerd.	  Daarnaast	  is	  er	  
ook	  bijzondere	  aandacht	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  workshop	  waarin	  muziek	  en	  W&T	  
met	  elkaar	  verbonden	  worden.	  Belangrijk	  kernbegrip	  is	  ook	  leren	  voor	  duurzaamheid	  waarbij	  
de	  specifieke	  kenmerken	  en	  thema’s	  in	  het	  Zeeuwse	  benut	  worden	  om	  studenten	  te	  
stimuleren	  hieraan	  aandacht	  te	  besteden	  bijvoorbeeld	  via	  outdoor	  education.	  
	  
Samenwerking	  met	  het	  basisonderwijs	  
De	  HZ	  werkt	  via	  DOS+	  aan	  de	  versterking	  van	  het	  samen	  opleiden	  en	  de	  bredere	  
samenwerking	  tussen	  pabo	  en	  het	  regionaal	  basisonderwijs.	  Dit	  komt	  in	  het	  curriculum	  tot	  
uitdrukking	  bijvoorbeeld	  via	  opdrachten	  die	  de	  studenten	  vanuit	  de	  praktijk	  meekrijgen.	  Er	  
zijn	  stageopdrachten	  waarin	  W&T	  een	  rol	  speelt.	  In	  het	  kader	  van	  ‘Opleiden	  in	  de	  
school’wordt	  samen	  in	  bijeenkomsten	  waar	  stagebegeleiders	  en	  mentoren	  aanwezig	  zijn	  
W&T	  besproken.	  Er	  worden	  leerteams	  ingericht	  bijvoorbeeld	  een	  leerteam	  ‘Schoolplein’	  die	  
een	  opdracht	  krijgt	  om	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  een	  ontwerp	  te	  maken	  voor	  een	  
nieuw	  ingericht	  schoolplein	  waarbij	  W&T	  en	  rekenen	  een	  rol	  kunnen	  spelen.	  Daarnaast	  
worden	  contexten	  en	  concepten	  vanuit	  de	  praktijk	  ingezet	  om	  onderzoeken	  en	  ontwerpen	  
aandacht	  te	  geven	  via	  door	  de	  student	  samengestelde	  leskisten	  en	  het	  op	  de	  werkplek	  
praktisch	  uitvoeren	  van	  de	  bijbehorende	  lessen.	  Verder	  wil	  men	  werken	  aan	  PLG	  
(professionele	  leergemeenschappen)	  waarbij	  studenten,	  mentoren,	  en	  pabo	  samen	  werken	  
aan	  de	  voorliggende	  onderwijsvraagstukken.	  Hierbij	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  Soft	  
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Systems	  Methodology.	  Deze	  actie	  onderzoek	  benadering	  doet	  onderzoek	  via	  het	  expliciteren	  
van	  wereldbeelden	  door	  vervolgens	  deze	  beelden	  op	  een	  gestructureerde	  wijze	  met	  elkaar	  
te	  delen.	  Bedoeling	  is	  gezamenlijk	  acties	  te	  bepalen	  die	  wenselijke	  en	  cultureel	  haalbare	  
veranderingen	  in	  de	  problematische	  situatie	  zullen	  bewerkstelligen.	  Deze	  benadering	  wordt	  
binnen	  DeltaExpertise-‐site	  waarin	  ook	  de	  HZ	  participeert	  gebruikt.	  Zulke	  vraagstukken	  
kunnen	  ook	  een	  sterke	  W&T	  component	  betreffen	  via	  het	  afstudeeronderzoek.	  
	  
Samenwerking	  met	  de	  omgeving	  	  
Talent	  in	  Zicht	  (www.talentinzicht.eu)	  is	  een	  initiatief	  van	  het	  Zeeuwse	  basisonderwijs	  en	  
Technocentrum	  Zeeland.	  Daarin	  werkt	  de	  pabo	  samen	  met	  universiteiten,	  
wetenschapsknooppunten,	  externe	  partners,	  het	  regionale	  beroepsonderwijs	  en	  het	  
bedrijfsleven	  om	  besturen,	  scholen	  en	  leerkrachten	  in	  de	  regio	  bij	  het	  vorm	  en	  inhoud	  geven	  
van	  technologieonderwijs	  te	  ondersteunen.	  
Er	  is	  een	  goede	  samenwerking	  met	  het	  Technocentrum	  Zeeland	  dat	  als	  ‘Huis	  van	  de	  
Techniek’	  verder	  gaat.	  In	  Zeeland	  is	  het	  afgelopen	  decennium	  veel	  energie	  gestoken	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  allerlei	  W&T	  activiteiten.	  Studenten	  worden	  in	  contact	  gebracht	  met	  
succesvolle	  voorbeelden,	  zoals	  de	  techniek-‐bus	  die	  kinderen	  naar	  bedrijfsbezoeken	  brengt.	  
De	  pabo	  werkt	  ook	  met	  het	  bedrijfsleven	  samen	  om	  af	  en	  toe	  nieuw	  onderwijsmateriaal	  te	  
maken.	  In	  het	  kader	  van	  de	  samenwerking	  met	  Avans	  wordt	  nu	  materiaal	  voor	  het	  thema	  
Biobased	  uitgewerkt.	  	  
	  
Professionalisering	  van	  pabodocenten	  
Er	  zijn	  verschillende	  vormen	  gekozen	  om	  docenten	  te	  professionaliseren	  op	  het	  gebied	  van	  
W&T	  en	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  Met	  ondersteuning	  van	  het	  
wetenschapsknooppunt	  Delft	  is	  een	  studiedag	  voor	  de	  docenten	  georganiseerd.	  Daarnaast	  is	  
er	  interne	  teamscholing	  over	  mogelijkheden	  van	  W&T	  voor	  Outdoor	  Education,	  teamscholing	  
socratische	  gespreksvoering.	  Er	  is	  ook	  professionalisering	  op	  maat	  voor	  docenten	  die	  
ontwikkelen	  voor	  het	  nieuwe	  curriculum.	  Deze	  professionalisering	  kan	  gericht	  zijn	  op	  allerlei	  
aspecten	  zoals:	  begeleiding	  van	  het	  creatieve	  proces	  en	  de	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  
houding	  van	  de	  student,	  begeleiden	  van	  filosoferen	  en	  dialogiseren,	  het	  opdoen	  van	  ideeën	  
voor	  buitenactiviteiten,	  en	  het	  creëren	  van	  een	  rijke	  leeromgeving.	  Een	  groot	  deel	  van	  het	  
team	  neemt	  deel	  aan	  PLG’s	  met	  studenten	  en	  leerkrachten	  in	  het	  werkveld	  met	  als	  doel	  
samenwerking	  te	  creëren	  tussen	  werkveld,	  studenten	  en	  de	  opleiding	  en	  zo	  via	  onderzoeken	  
en	  experimenteren	  leren	  van	  en	  met	  elkaar.	  
	  
Aandacht	  voor	  derde	  en	  vierdejaars	  
Tot	  nu	  toe	  was	  de	  aandacht	  voor	  W&T	  binnen	  de	  pabo	  HZ	  vooral	  gekoppeld	  aan	  N&T.	  De	  
bredere	  benadering	  zorgt	  in	  de	  HZ	  voor	  meer	  focus	  op	  onderzoekend	  leren.	  De	  versterking	  
van	  de	  leerlijn	  onderzoek	  is	  daarvan	  een	  voorbeeld.	  In	  het	  derde	  en	  vierde	  studiejaar	  worden	  
aanpassingen	  gemaakt	  op	  het	  onderzoekend	  leren	  binnen	  de	  zaakvakken	  door	  studenten	  
vanuit	  eigen	  leervragen	  hun	  visie	  op	  W&T	  binnen	  de	  zaakvakken	  te	  laten	  ontwikkelen.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  plannen	  voor	  concrete	  inhaaltrajecten	  in	  de	  vorm	  van	  masterclasses	  en	  
projecten.	  Denk	  aan:	  bedrijfsbezoek	  organiseren	  en	  volgen	  vanuit	  bedrijf+school,	  7-‐stappen	  
van	  OOL	  filmen	  en	  beoordelen,	  gebruik	  van	  ICT	  middelen	  bij	  W&T,	  techniektoernooi	  
assisteren	  en	  ontwikkelen,	  bezoek	  Technopolis	  voorbereiden	  en	  observeren.	  	  
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Daarnaast	  is	  er	  de	  gelegenheid	  tot	  volgen	  van	  de	  nascholing	  ‘Talent	  in	  zicht’	  voor	  
leerkrachten	  basisonderwijs.	  	  
Studenten	  kunnen	  een	  aanbod	  volgen	  uit	  het	  programma	  Talent	  in	  zicht.	  	  	  	  
www.talentinzicht.eu.	  Studenten	  krijgen	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  nascholing	  binnen	  de	  3L	  
academie	  (Leven	  Lang	  Leren)	  te	  volgen.	  Binnen	  deze	  academie	  zitten	  onderwerpen	  uit	  het	  
VTB-‐pro	  project	  (bijvoorbeeld:	  wetenschap,	  onderzoeken	  en	  ontwerpen)	  en	  een	  nascholing	  
Excellentie.	  	  
	  
Er	  is	  een	  aantal	  masterclasses	  georganiseerd	  met	  aanwezigheid	  van	  Mark	  Mieras,	  Bas	  Haring	  
en	  André	  Kuipers.	  En	  zo	  doen	  ook	  studenten	  mee	  aan	  het	  wetenschapsweekend.	  Via	  een	  
brede	  benadering	  probeert	  men	  veel	  studenten	  te	  bereiken.	  	  	  
	  
Conclusie	  
De	  pabo	  Hogeschool	  Zeeland	  timmert	  hard	  aan	  de	  weg	  om	  een	  nieuw	  curriculum	  van	  de	  
grond	  te	  krijgen.	  De	  wens	  om	  het	  W&T	  gedachtegoed,	  het	  ontwerpend	  en	  onderzoekend	  
leren,	  hierin	  krachtig	  te	  verankeren	  zien	  we	  terug	  bij	  het	  management	  en	  team.	  De	  
concretisering	  is	  in	  gang	  gezet	  en	  zal	  de	  komende	  tijd	  verder	  ter	  hand	  worden	  genomen.	  
	  	  


