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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
HAN	  Pabo	  september	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  HAN	  Pabo	  verzorgt	  op	  de	  locaties	  Arnhem	  en	  Nijmegen	  voor	  meer	  dan	  1400	  studenten	  
een	  voltijd	  en	  deeltijd	  opleiding	  leraar	  basisonderwijs.	  Beide	  pabo’s	  hebben	  een	  ruime	  
traditie	  met	  betrekking	  tot	  NW&T	  in	  de	  curricula	  enerzijds	  en	  betrokkenheid	  bij	  de	  
ontwikkeling	  van	  NW&T	  in	  het	  regionale	  basisonderwijs	  anderzijds.	  De	  voorheen	  
afzonderlijke	  locaties	  werken	  sinds	  twee	  jaar	  aan	  een	  gezamenlijk	  curriculum.	  De	  
ontwikkeling	  van	  dit	  curriculum	  wordt	  gerealiseerd	  in	  nauwe	  dialoog	  met	  werkveld	  en	  
studenten.	  De	  vernieuwingscyclus	  van	  de	  curricula	  loopt	  weliswaar	  niet	  geheel	  synchroon	  
met	  het	  paboproject,	  maar	  men	  ziet	  en	  benut	  kansen	  om	  de	  W&T	  doelen	  van	  het	  pabo	  
project	  gedegen	  te	  integreren	  in	  het	  vernieuwde	  programma.	  Men	  wil	  gelijk	  opgaand	  met	  de	  
planning	  van	  de	  curriculumvernieuwing	  een	  gemeenschappelijke	  visie	  formuleren	  over	  de	  
plek	  van	  W&T	  in	  het	  onderwijsprogramma.	  Daarbij	  wordt	  een	  balans	  gezocht	  tussen	  de	  
generieke	  benadering	  van	  de	  W&T	  grondhouding	  in	  de	  breedte	  van	  het	  curriculum	  enerzijds	  
en	  de	  domein	  specifieke	  aspecten	  van	  W&T	  anderzijds.	  Waar	  nodig	  worden	  nieuwe	  
curriculumdelen	  ontwikkeld.	  Specifieke	  aandacht	  is	  er	  voor	  het	  verbinden	  van	  
Cultuuronderwijs	  en	  W&T.	  Inmiddels	  zijn	  het	  eerste	  en	  vierde	  studiejaar	  al	  op	  de	  rails	  gezet	  
en	  zal	  de	  vernieuwde	  kernfase	  in	  het	  komende	  studiejaar	  (2016/2017)	  starten.	  	  
	  
Wetenschap	  &	  Technologie	  in	  het	  eerste	  studiejaar	  
In	  beide	  pabo’s	  was	  W&T	  uitgebreid	  vertegenwoordigd	  in	  het	  programma.	  Dat	  betekent	  dat	  
men	  de	  vernieuwing	  van	  het	  curriculum	  opbouwt	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  nieuwe	  
inzichten	  enerzijds	  en	  pareltjes	  van	  het	  vigerende	  curriculum	  te	  integreren	  anderzijds.	  
Inmiddels	  is	  de	  propedeusefase	  ontwikkeld	  en	  heeft	  W&T	  een	  verankerde,	  soms	  
geïntegreerde	  en	  soms	  expliciete	  positie	  gekregen.	  Het	  begint	  in	  het	  eerste	  jaar	  al	  met	  het	  
vormen	  van	  een	  beroepsbeeld	  waarin	  de	  aspecten	  ‘talentontwikkeling’	  en	  ‘het	  beste	  uit	  
kinderen	  naar	  boven	  halen’	  centraal	  staan	  en	  waar	  inspelen	  op	  nieuwsgierigheid,	  culturele	  
verschillen	  en	  onderwijsbehoeften	  vanzelfsprekend	  is.	  De	  studenten	  worden	  zich	  bewust	  dat	  
een	  goede	  leerkracht	  bij	  kinderen	  de	  onderzoekende	  en	  probleemoplossende	  houding	  
stimuleert	  evenals	  het	  ontwikkelen	  van	  vaardigheden	  zoals	  inventiviteit,	  creativiteit	  en	  
kritisch	  denken.	  Ze	  ervaren	  ook	  dat	  zo	  een	  leerkracht	  vakdidactisch,	  vakinhoudelijk	  bekwaam	  
en	  bekend	  is	  met	  hedendaagse	  technologie	  zoals	  ICT	  en	  zich	  blijft	  ontwikkelen	  in	  de	  driehoek	  
van	  onderwijs,	  opleiding	  en	  onderzoek.	  	  
In	  het	  eerste	  studiejaar	  worden	  studenten	  vanaf	  de	  start	  uitgenodigd	  om	  als	  
onderzoeksgroepen	  de	  onderwijspraktijk	  op	  een	  onderzoekende	  manier	  te	  verkennen	  aan	  de	  
hand	  van	  een	  twaalftal	  actuele	  thema’s.	  In	  de	  4e	  schoolweek	  hebben	  studenten	  al	  ervaren	  
dat	  ze	  de	  onderwijspraktijk	  kunnen	  gaan	  begrijpen	  door	  vragen	  te	  stellen,	  data	  te	  
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verzamelen,	  deze	  te	  analyseren	  en	  conclusies	  te	  trekken.	  Zo	  een	  grondhouding	  is	  het	  
fundament	  voor	  een	  persoonlijke	  attitude	  om	  te	  leren	  en	  te	  ontwikkelen.	  Het	  programma	  is	  
dusdanig	  georganiseerd	  dat	  in	  de	  propedeuse	  fase	  de	  studenten	  door	  de	  verankering	  binnen	  
de	  andere	  vakken	  zien	  dat	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  op	  allerlei	  plekken	  terug	  te	  
vinden	  is.	  Zo	  kan	  een	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  houding	  en	  bijbehorende	  
vaardigheden	  als	  elementen	  van	  generieke	  modules	  (leerpsychologie,	  ontwikkeling	  zien,	  
enz.)	  of	  binnen	  concrete	  vakken	  (reken/wiskunde,	  taal,	  cultuur	  en	  OJW)	  terugkomen.	  
Interessant	  is	  dat	  het	  werkveld	  (mentor)	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  student	  ook	  beoordeelt	  op	  
zijn/haar	  onderzoekende	  houding.	  In	  het	  kader	  van	  het	  LEROPO	  samenwerkingsverband	  
(schoolbesturen	  en	  HAN	  Pabo)	  ziet	  men	  concrete	  kansen	  om	  via	  expertgroepen	  het	  werkveld	  
en	  opleiding	  van	  studenten	  te	  verbinden	  en	  om	  masterclasses	  voor	  studenten	  maar	  ook	  voor	  
leerkrachten	  basisonderwijs	  te	  organiseren.	  
	  
De	  kernfase	  in	  ontwikkeling	  
Dit	  studiejaar	  gaat	  men	  door	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  vernieuwde	  kernfase.	  Enkele	  
contouren	  zijn	  al	  zichtbaar.	  Het	  programma	  gaat	  elementen	  bevatten	  zoals:	  leren	  vanuit	  
nieuwsgierigheid,	  leerlijn	  onderzoek,	  keuzeprofieldeel	  	  N&T,	  een	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  week,	  onderwijs	  ontwerpen	  voor	  alle	  leerlingen,	  deelname	  aan	  
Professionele	  Leergemeenschappen	  voor	  W&T,	  verdiepende	  masterclasses	  en	  een	  minor	  
voor	  W&T	  en/of	  ICT.	  Tegelijkertijd	  zien	  we	  dat	  ook	  de	  vigerende	  kernfase	  al	  de	  nodige	  
aandacht	  heeft	  voor	  W&T.	  	  
	  
Het	  vigerende	  programma	  in	  de	  kernfase	  
In	  de	  HAN	  Pabo	  te	  Arnhem	  is	  er	  in	  de	  kernfase	  semester	  1	  een	  onderwijseenheid	  
‘Ontwerpen’.	  Hierin	  wordt	  OJW	  geïntegreerd	  aangeboden	  binnen	  het	  thema	  Tijd	  &	  Ruimte.	  
Inhoudelijk	  gaat	  het	  om	  aandacht	  voor	  pre-‐concepten	  en	  misconcepten,	  herkennen	  en	  
omgaan	  met	  vragen	  van	  kinderen;	  verdiepen	  van	  de	  didactiek	  van	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren.	  In	  de	  praktijk	  (onderbouw/middenbouw)	  voeren	  de	  studenten	  ook	  een	  
opdracht	  uit	  waarbij	  ze	  in	  hun	  stage	  een	  onderwijsactiviteit	  uitvoeren	  waarbij	  de	  didactiek	  
van	  onderzoekend	  leren	  centraal	  staat.	  Van	  deze	  activiteit	  maken	  ze	  een	  video-‐opname	  en	  
deze	  wordt	  gedeeld	  in	  kleine	  werkgroepen	  op	  de	  Pabo.	  In	  semester	  2	  zijn	  er	  de	  
onderwijseenheden	  ‘Ontwerpen’	  en	  ‘Begeleiden’.	  De	  studenten	  leren	  onderwijs	  te	  
ontwerpen	  dat	  niet	  vanuit	  de	  methode	  vertrekt,	  maar	  vanuit	  de	  betrokkenheid	  van	  
leerlingen.	  De	  PGO-‐bijeenkomsten	  (probleem	  gestuurd	  onderwijs)	  vormen	  de	  rode	  draad	  van	  
het	  semester.	  Studenten	  verdiepen	  zich	  tijdens	  een	  W&T-‐week	  -‐	  middels	  twee	  casussen	  -‐	  	  in	  
de	  theoretische	  achtergrond	  van	  W&T-‐onderwijs	  en	  de	  Reggio	  Emilia-‐benadering.	  Deze	  week	  
is	  multidisciplinair	  waarbij	  de	  wereld	  van	  de	  kunsten	  en	  OJW	  versmelten.	  Studenten	  worden	  
opgedeeld	  in	  werkgroepen	  en	  iedere	  werkgroep	  wordt	  gekoppeld	  aan	  een	  ‘vindplaatsschool’.	  
Een	  vindplaatsschool	  heeft	  een	  VTB-‐Pro	  scholing	  ten	  aanzien	  van	  W&T	  gehad.	  De	  studenten	  
gaan	  een	  onderzoek	  uitvoeren	  over	  de	  onderzoekende	  houding	  bij	  zichzelf	  en	  bij	  kinderen.	  
W&T	  vormt	  het	  kader	  waarbinnen	  dit	  onderzoek	  plaatsvindt.	  De	  studenten	  organiseren	  een	  
W&T-‐project	  binnen	  een	  vakoverstijgend	  thema.	  Zowel	  de	  studenten	  als	  de	  leerlingen	  
doorlopen	  de	  ontwerpcyclus.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  projectweek	  verdiepen	  de	  studenten	  zich	  
op	  eigen	  niveau	  in	  het	  gekozen	  W&T-‐thema.	  Waarna	  zij	  zowel	  het	  onderzoek,	  inclusief	  
onderzoeksinstrumenten,	  als	  ook	  het	  W&T-‐project	  ontwerpen.	  Vervolgens	  nemen	  ze	  de	  
leerlingen	  mee	  in	  de	  wereld	  van	  W&T	  door	  het	  uitvoeren	  van	  hun	  project	  in	  de	  echte	  wereld.	  
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De	  week	  wordt	  afgesloten	  met	  de	  presentaties	  van	  de	  onderzoeken	  van	  de	  studenten	  waarin	  
zij	  onderzoek	  hebben	  gedaan	  naar	  interventies,	  leerkrachtgedrag,	  vragen	  van	  kinderen	  e.d.	  
In	  semester	  3	  zijn	  er	  de	  onderwijseenheden	  	  ‘Ontwerpen’	  en	  ‘Schoolorganisatie’.	  In	  de	  
onderzoekweek	  te	  Texel	  onderzoeken	  de	  studenten	  vanuit	  een	  van	  tevoren	  gekozen	  
perspectief	  (narratief,	  fenomenologisch,	  ontwerpend,	  natuurlijk)	  het	  eiland.	  Zelf	  ervaren,	  
verwonderen,	  21e	  eeuwse	  vaardigheden	  en	  de	  holistische	  benadering	  vormen	  daarbij	  
belangrijke	  uitgangspunten.	  De	  werkweek	  Texel	  past	  in	  de	  ‘leerlijn	  onderzoek’.	  Zo	  doorlopen	  
de	  studenten	  de	  gehele	  onderzoekcyclus	  en	  ontwikkelen	  ze	  onderzoek	  vaardigheden	  als	  
observeren,	  data	  verzamelen,	  interviewen,	  et	  cetera.	  Bij	  de	  onderwijseenheid	  ‘Begeleiden’	  
wordt	  vanuit	  een	  door	  de	  stageschool	  ervaren	  probleem	  of	  vraagstuk	  op	  het	  gebied	  van	  
cultuuronderwijs	  een	  praktijkonderzoek	  uitgevoerd.	  De	  studenten	  volgen	  de	  fasen	  van	  
probleemstelling	  naar	  onderzoeksvraag.	  De	  onderzoeksopdracht	  heeft	  betrekking	  op	  
cultuuronderwijs	  toegespitst	  op	  onderwerpen	  zoals:	  uitgaan	  van	  verschillen,	  leren	  met	  ICT,	  
de	  onderzoekende	  houding	  van	  leerlingen,	  opbrengstgericht	  werken,	  en	  vakdidactiek.	  
In	  de	  HAN	  Pabo	  te	  Nijmegen	  maken	  de	  studenten	  in	  de	  kernfase	  kennis	  met	  onderzoek	  
vaardigheden	  in	  het	  kader	  van	  het	  handelingsgericht	  werken	  en	  praktijkonderzoek	  via	  de	  
onderwijseenheden	  ‘Wereldwijs	  bewegen’	  en	  ‘Professional	  zijn	  in	  een	  groter	  geheel’.	  In	  het	  
tweede	  semester	  zijn	  er	  N&T-‐lessen	  waar	  aandacht	  is	  voor	  ontwerpend	  leren.	  Voor	  een	  
kleine	  groep	  kinderen	  wordt	  een	  arrangement	  onderzoekend	  leren	  samengesteld	  en	  
uitgevoerd	  via	  de	  onderwijseenheid	  ‘Onderwijs	  afstemmen	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  
kinderen’.	  Er	  is	  ook	  aandacht	  voor	  ‘dialogic	  talk’	  als	  instrument	  om	  tot	  betekenisvolle	  
begripsvorming	  te	  komen	  bij	  N&T	  via	  de	  onderwijseenheid	  ‘Leren	  door	  samen	  hardop	  te	  
denken’.	  Aan	  het	  begin	  van	  het	  derde	  jaar	  is	  er	  een	  veldwerkprogramma	  waarin	  het	  domein	  
OJW	  in	  samenhang	  wordt	  onderzocht.	  Hierbij	  wordt	  de	  mogelijkheid	  geboden	  onderzoek	  te	  
doen	  met	  behulp	  van	  een	  ICT-‐toepassing	  (augmented	  reality)	  als	  vernieuwende	  dimensies	  
toegevoegd	  aan	  de	  traditionele	  werkvormen	  bij	  veldwerk.	  Er	  is	  nog	  een	  W&T	  en	  op	  
talentontwikkeling	  gerichte	  minor.	  
	  
De	  afstudeerfase	  
De	  afstudeerfase	  heeft	  in	  het	  curriculum	  al	  de	  afstemming	  tussen	  de	  twee	  Pabo’s	  ondergaan.	  
In	  de	  afstudeerfase	  doen	  de	  studenten	  op	  hun	  eigen	  niveau	  een	  praktijkonderzoek	  en	  
ontwerpen	  ze	  een	  leerarrangement.	  Het	  accent	  ligt	  op	  praktijkonderzoek	  hetgeen	  inhoudt	  
bijvoorbeeld	  beschrijvend	  of	  ontwerp	  onderzoek.	  In	  deze	  fase	  is	  er	  in	  het	  kader	  van	  
internationalisering	  ook	  ruimte	  voor	  studenten	  om	  te	  participeren	  in	  Europese	  projecten.	  
Concreet	  participeert	  de	  HAN	  Pabo	  in	  het	  Europees	  project	  ‘The	  Ark	  of	  Inquiry’	  
http://www.arkofinquiry.eu.	  	  Dit	  project	  beoogt	  jonge	  Europese	  burgers	  uit	  te	  dagen	  om	  
onderzoekvaardigheden	  te	  ontwikkelen	  en	  zich	  daarmee	  voor	  te	  bereiden	  op	  het	  leven	  en	  te	  
werken	  in	  een	  samenleving	  waarin	  Wetenschap	  en	  Technologie	  een	  belangrijke	  rol	  spelen.	  
Studenten	  van	  de	  Pabo	  kunnen	  binnen	  kaders	  van	  de	  opleiding	  hierin	  participeren.	  	  
	  
Samenwerking	  met	  de	  omgeving	  
De	  HAN	  Pabo	  werkt	  nauw	  samen	  met	  Wetenschapsknooppunt	  Radboud	  Universiteit	  (WKRU),	  
met	  het	  Kenniscentrum	  Wetenschap	  en	  Technologie	  Gelderland,	  het	  Junior	  Technovium	  
(Nijmegen)	  en	  Technoplanet	  (Arnhem).	  Er	  worden	  gezamenlijk	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  
W&T	  georganiseerd	  waarbij	  Pabo	  studenten	  kunnen	  participeren	  in	  projecten,	  activiteiten	  of	  
professionalisering	  zoals	  de	  Winterschool	  waar	  studenten	  bijvoorbeeld	  workshops	  
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verzorgen.	  Een	  bijzonder	  samenwerkingsverband	  komt	  tot	  uiting	  via	  het	  iXperium.	  Enkele	  
grote	  besturen	  hebben	  samen	  met	  de	  Pabo	  in	  het	  gebouw	  van	  HAN	  een	  ruimte	  ingericht	  
waar	  leerkrachten	  en	  hun	  leerlingen	  in	  aanraking	  kunnen	  komen	  met	  hedendaagse	  
technologie	  zoals	  robotica,	  programmeren,	  3D	  printen,	  digitale	  muziek,	  didactisch	  inzetten	  
van	  digitale	  tools	  zoals	  GPS	  tracking,	  enz.	  Er	  worden	  negen	  programmalijnen	  aangeboden.	  
Leerkrachten	  worden	  uitgenodigd	  zelf	  mee	  denken	  over	  programma’s	  en	  hun	  eigen	  
professionalisering	  in	  iXperium.	  	  Studenten	  van	  de	  Pabo	  begeleiden	  minimaal	  een	  middag	  
activiteiten	  met	  basisscholen	  in	  het	  iXperium.	  Inmiddels	  is	  ook	  in	  Nijmegen	  een	  iXpirium	  
ingericht.	  Daarnaast	  zijn	  er	  netwerken	  in	  het	  kader	  van	  samenwerking	  basisonderwijs	  met	  
Pabo’s,	  Leropo	  genoemd.	  En	  zijn	  er	  twee	  academische	  basisscholen	  waar	  de	  Pabo	  mee	  
samenwerkt.	  Ook	  is	  er	  een	  nauwe	  samenwerking	  in	  het	  kader	  van	  INTEREG	  project	  en	  het	  
Forscher	  Kids	  programma	  samen	  met	  Fontys	  HKE	  Venlo/Eindhoven.	  
	  
Professionalisering	  van	  Pabo	  collega’s	  	  
Het	  team	  van	  de	  HAN	  professionaliseert	  zich	  op	  verschillende	  manieren.	  Alle	  docenten	  
professionaliseren	  zich	  met	  betrekking	  tot	  onderzoekvaardigheden	  en	  ICT.	  Daarnaast	  is	  er	  
een	  studiedag	  W&T	  voor	  alle	  docenten	  in	  december	  2015.	  Docenten	  uit	  het	  ontwikkelteam	  
voor	  de	  kernfase	  krijgen	  een	  specifieke	  scholing	  in	  samenwerking	  met	  WKRU.	  Naast	  deze	  
collectieve	  scholingen	  zijn	  er	  ook	  enkele	  docenten	  die	  zich	  individueel	  op	  onderscheidende	  
wijze	  professionaliseren.	  	  
Een	  docent	  heeft	  in	  het	  kader	  van	  Beeldende	  vorming	  een	  masterstudie	  kunsteducatie	  
gedaan	  en	  hiervoor	  een	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  manier	  waarop	  de	  reflectie	  op	  het	  
creatieve	  proces	  bij	  Pabo	  
studenten	  te	  verhogen	  is.	  Het	  
leerplankader	  ‘Cultuur	  in	  de	  
Spiegel’	  heeft	  daarin	  een	  grote	  
rol	  gespeeld	  en	  de	  verbindingen	  
met	  W&T	  en	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  zijn	  
uitgewerkt.	  De	  studenten	  
ervaren	  eerst	  zelf	  en	  ontwerpen	  
daarna	  voor	  
basisschoolleerlingen	  een	  
cultureel	  onderwerp	  bijvoor-‐
beeld	  een	  kermisattractie.	  Techniek	  en	  vormgeving	  ontmoeten	  elkaar	  dan	  in	  een	  ontwerp.	  
Voor	  de	  studenten	  is	  een	  observatieformulier	  ontwikkeld	  waarin	  de	  zeven	  stappen	  van	  OOL	  
en	  de	  vier	  basisvaardigheden	  van	  CiS	  samenkomen.	  Verder	  is	  er	  een	  gezelschapsspel	  
ontwikkeld	  om	  te	  reflecteren	  op	  het	  maakproces.	  	  
	  
Een	  andere	  docent	  Beeldende	  vorming	  heeft	  laten	  zien	  hoe	  vanuit	  probleemoplossend	  
denken	  op	  een	  integratieve	  wijze,	  Beeldende	  vorming,	  W&T,	  ICT,	  moderne	  tools	  zoals	  de	  3D	  
printer,	  21e	  eeuwse	  vaardigheden	  elkaar	  versterken	  in	  een	  creatief	  denkproces.	  Hierbij	  werd	  
duidelijk	  dat	  er	  binnen	  het	  kunstonderwijs	  een	  bredere	  opvatting	  is	  die	  verder	  gaat	  dan	  de	  
autonome	  kunsten.	  Bij	  richtingen	  als	  Design,	  Architectuur,	  Mode	  komen	  onderzoeken	  en	  
ontwerpen	  steeds	  weer	  terug.	  
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Tot	  slot	  gaf	  een	  docent	  als	  illustratie	  van	  de	  betekenis	  van	  nascholing,	  een	  boeiende	  
toelichting	  hoe	  zijn	  persoonlijk	  ontwikkelingsproces	  binnen	  een	  promotiestudie	  hem	  sterker	  
had	  gemaakt	  in	  het	  begeleiden	  van	  afstudeeronderzoek	  zowel	  in	  technische	  zin	  door	  het	  
beter	  kunnen	  begeleiden	  als	  in	  het	  begrijpen	  wat	  de	  persoonlijke	  worstelprocessen	  van	  
studenten	  zijn	  bij	  onderzoek.	  
	  
Derde-‐	  en	  vierdejaars	  studenten	  
Omdat	  de	  derde-‐	  en	  vierdejaars	  studenten	  al	  regelmatig	  aandacht	  hebben	  besteed	  aan	  W&T	  
is	  er	  gekozen	  voor	  een	  aantal	  specifieke	  verrijkende	  activiteiten	  en	  masterclasses	  verzorgd	  
vanuit	  het	  eigen	  docententeam.	  Voor	  de	  derdejaars	  Arnhem	  is	  er	  verbreding	  naar	  alle	  
studenten	  van	  het	  onderzoek	  op	  Texel.	  In	  Nijmegen	  is	  gekozen	  voor	  onderzoek	  
schoolontwikkeling	  gericht	  op	  21e	  eeuwse	  vaardigheden.	  Masterclasses	  zijn	  er	  voor	  alle	  
studenten,	  bijvoorbeeld:	  Verandering	  als	  zekerheid	  (veranderingsprocessen	  in	  de	  basisschool	  
als	  gevolg	  van	  nieuwe	  uitdagingen,	  zoals	  de	  21e	  eeuwse	  vaardigheden),	  Omgaan	  met	  ICT,	  
Nieuwsgierig	  en	  Vindingrijk	  (samen	  UU	  en	  RUG	  gericht	  op	  talentontwikkeling).	  	  
	  
Conclusie	  
De	  HAN	  Pabo	  timmert	  hard	  aan	  de	  weg	  om	  W&T	  gedegen	  te	  verankeren.	  De	  wijze	  waarop	  
dat	  doordacht	  en	  concreet	  vorm	  krijgt	  laat	  een	  robuustheid	  zien	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  
in	  het	  (dynamisch)	  veranderende	  curriculum	  W&T	  te	  integreren	  en	  gelijktijdig	  focus	  te	  geven.	  	  
	  


