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Algemeen	  
De	  Pabo	  van	  de	  Marnix	  Academie	  te	  Utrecht	  verzorgt	  onderwijs	  voor	  meer	  dan	  1200	  
studenten	  via	  een	  voltijd,	  deeltijd	  en	  academische	  opleiding	  leraar	  basisonderwijs.	  De	  Marnix	  
heeft	  een	  lange	  traditie	  wat	  betreft	  didactische	  benaderingen	  die	  goed	  passen	  bij	  
Wetenschap	  en	  Technologie	  onderwijs:	  Higher	  Order	  Thinking	  Skills,	  Interactievaardigheden,	  
vakoverstijgend	  werken,	  onderzoekende	  houding,	  W&T	  bij	  N&T.	  Voor	  de	  pabo	  was	  het	  
project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  daarom	  een	  mooie	  manier	  om	  de	  essenties	  van	  het	  W&T	  
gedachtegoed	  nog	  eens	  met	  elkaar	  als	  team	  te	  expliciteren	  en	  te	  versterken	  waar	  nodig.	  Het	  
projectteam	  is	  samengesteld	  met	  docenten	  vanuit	  verschillende	  opleidingsdisciplines	  om	  
goed	  te	  kunnen	  inspelen	  op	  de	  brede	  verankering	  dwars	  door	  alle	  domeinen	  heen.	  
	  
De	  uitgangspunten	  van	  W&T	  geïntegreerd	  en	  verankerd	  
Binnen	  het	  programma	  van	  de	  Marnix	  Academie	  is	  er	  veel	  aandacht	  voor	  W&T	  maar	  dat	  
wordt	  niet	  expliciet	  als	  een	  programma	  of	  vak	  uitgedragen.	  Men	  beschouwt	  W&T	  als	  een	  
manier	  van	  kijken	  naar	  en	  omgaan	  met	  de	  wereld	  conform	  de	  uitgangspunten	  van	  het	  advies	  
van	  de	  ‘Verkenningscommissie	  wetenschap	  en	  technologie	  primair	  onderwijs’	  uit	  2013.	  Deze	  
benadering	  zien	  we	  ook	  terug	  bij	  de	  nieuwste	  ontwikkelingen	  (beweging	  2032)	  die	  
wetenschap	  en	  technologie	  zien	  als	  een	  ‘levensgrondhouding’	  die	  bijdraagt	  aan	  persoonlijke	  
ontwikkeling	  en	  vorming,	  aan	  arbeidsmarktvaardigheden	  en	  burgerschapsontwikkeling	  
(http://onsonderwijs2032.nl/).	  W&T	  zit	  in	  de	  Marnix	  verankerd	  in	  de	  vezels	  van	  het	  gehele	  
onderwijsprogramma.	  Uit	  de	  gesprekken	  met	  het	  projectteam,	  management,	  collega’s	  en	  
studenten	  werd	  dat	  steeds	  opnieuw	  duidelijk.	  	  
	  
Zo	  sluit	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  goed	  aan	  bij	  het	  strategisch	  beleidsplan	  van	  de	  Marnix	  
en	  de	  in	  gang	  gezette	  inhoudelijke	  oriëntering	  op	  de	  opleidingsdidactiek	  en	  het	  leren	  in	  de	  
21ste	  eeuw.	  Het	  begrip	  W&T	  komt	  in	  de	  opleiding	  tot	  uitdrukking	  via	  kernbegrippen	  zoals:	  
kritisch	  zijn,	  creatief	  zijn,	  nieuwsgierig	  zijn,	  verwonderd	  zijn,	  verbonden	  zijn,	  verantwoordelijk	  
zijn,	  anders	  denkend	  zijn.	  Men	  bereidt	  de	  opleiding	  voor	  op	  een	  paradigmashift	  ten	  aanzien	  
van	  opvattingen	  over	  leren	  en	  onderwijzen.	  Belangrijke	  inzichten	  daarbij	  zijn	  de	  
connectivistische	  en	  (sociaal)	  constructivistische	  opvattingen	  over	  leren.	  In	  de	  pabo	  en	  de	  
onderwijspraktijk	  krijgt	  dit	  handen	  en	  voeten	  door	  in	  de	  opleiding	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  
mogelijkheden	  van	  mobiele	  en	  digitale	  technologieën.	  Men	  laat	  de	  studenten	  gevoelig	  
worden	  voor	  het	  toepassen	  van	  hedendaagse	  mogelijkheden	  van	  ICT	  die	  kwaliteit	  toevoegen	  
aan	  het	  onderwijs	  van	  henzelf	  en	  de	  leerlingen	  basisonderwijs.	  	  
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De	  Marnix	  heeft	  daarom	  flink	  geïnvesteerd	  in	  ICT	  voorzieningen	  zoals	  het	  medialab	  waar	  
studenten	  kennis	  maken	  met	  didactische	  mogelijkheden	  van	  bijvoorbeeld	  augmented	  reality,	  
GPS	  speurtochten,	  en	  inzet	  van	  QR-‐codes.	  
	  
W&T	  in	  het	  programma	  en	  de	  praktijk	  
W&T	  is	  uitgebreid	  in	  het	  programma	  van	  de	  Marnix	  Academie	  verankerd.	  In	  jaar	  vier	  zien	  we	  
hoe	  de	  W&T	  grondhouding	  doordrenkt	  is	  in	  de	  verschillende	  specialisaties.	  
Jaar	  1:	  Fase	  Opleidingsbekwaam	  (OB)	  	  
In	  dit	  eerste	  studiejaar	  maken	  de	  studenten	  kennis	  met	  de	  schoolvakken	  in	  het	  
basisonderwijs.	  Vakken	  worden	  afzonderlijk	  aangeboden	  en	  de	  student	  krijgt	  zicht	  op	  hoe	  de	  
vakspecifieke	  didactiek	  in	  een	  les	  verweven	  is.	  Het	  geven	  van	  een	  goede	  methode-‐les	  waarin	  
een	  onderzoekende	  houding	  bij	  kinderen	  gestimuleerd	  wordt	  is	  het	  gemeenschappelijk	  
element	  over	  de	  vakken	  heen.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  nieuw	  programma	  Brede	  Blik’,	  een	  
samenwerkingsproject	  van	  alle	  zaakvakken	  waarbij	  het	  gaat	  om	  studenten	  ‘een	  manier	  van	  
kijken	  en	  omgaan	  met	  de	  wereld’	  bij	  te	  brengen.	  
Jaar	  2:	  Fase	  Beroepstakenbekwaam	  (BB)	  	  
Hier	  gaat	  het	  om	  verdieping	  van	  de	  didactiek.	  Studenten	  krijgen	  zicht	  op	  de	  overeenkomsten	  
en	  verschillen	  tussen	  de	  diverse	  zaakvakken,	  maar	  ook	  taal,	  rekenen	  en	  kunstonderwijs.	  Er	  is	  
sprake	  van	  geïntegreerd	  zaakvak	  programma	  ‘wereldwijs’,	  verrijken	  van	  methodelessen,	  
kennismaken	  met	  structuur	  van	  de	  les	  bij	  O&O-‐leren.	  Studenten	  doen	  individueel	  ook	  een	  
onderzoek(je)	  naar	  mogelijkheden	  voor	  krachtig	  onderwijs	  op	  diverse	  gebieden	  (zaakvakken,	  
pedagogisch,	  onderwijskundig)	  
Jaar	  3:	  Fase	  Werkplekbekwaam	  (WB)	  	  
In	  het	  derde	  jaar	  staan	  vakintegratie,	  onderzoek	  en	  ontwerp	  van	  onderwijs	  en	  
schoolverbetering	  centraal.	  Studenten	  gaan	  eerder	  opgedane	  kennis	  toepassen,	  de	  diverse	  
vakken	  waar	  mogelijk	  integreren	  op	  basis	  van	  het	  uitgangspunt	  dat	  vakintegratie	  bijdraagt	  
aan	  betekenisvoller,	  contextrijk	  onderwijs	  voor	  kinderen	  en	  voor	  de	  student	  zelf.	  Daarbij	  
worden	  ook	  zoveel	  als	  mogelijk	  andere	  vakken	  wat	  betreft	  inhoud	  en	  vaardigheden	  
(Nederlands,	  Rekenen-‐wiskunde,	  Engels)	  ingezet.	  De	  studenten	  volgen	  twee	  verplichte	  
minors;	  de	  geïntegreerde	  zaakvak-‐minor	  (GZM)	  en	  de	  geïntegreerde	  minor	  zorg	  voor	  ieder	  
kind.	  In	  beide	  minors	  doen	  de	  studenten	  een	  onderzoek.	  Bij	  de	  geïntegreerde	  zaakvak-‐minor	  
ligt	  de	  focus	  op	  O&O	  leren	  en	  ontwerpen.	  Er	  is	  vakkenintegratie	  tussen	  zaakvakken	  onderling	  
en	  met	  Nederlandse	  Taal,	  rekenen	  en	  Engels	  en	  een	  verbinding	  met	  W&T	  denken	  en	  21st	  
century	  skills.	  In	  deze	  minor	  doen	  studenten	  een	  nulmeting,	  ontwerpen	  een	  
onderwijsarrangement,	  voeren	  het	  uit	  en	  stellen	  het	  effect	  vast	  bijvoorbeeld	  via	  een	  
bestaande	  vragenlijst	  zoals	  de	  VROO.	  Alle	  studenten	  volgen	  de	  training	  Taal	  Uitdagend	  
Onderwijs	  (TUO):	  een	  interactievaardighedentraining	  om	  taal-‐denk	  gesprekken	  met	  
leerlingen	  te	  voeren.	  Dit	  programma	  is	  gekoppeld	  aan	  de	  zaakvakminor	  en	  heeft	  als	  centrale	  
doelstelling	  alle	  studenten	  te	  trainen	  en	  coachen	  op	  het	  gebied	  van	  krachtige	  betekenisvolle	  
interactie	  bij	  zaakvakonderwijs,	  die	  tegelijk	  de	  taal-‐	  en	  de	  denkontwikkeling	  van	  kinderen	  
bevordert.	  	  
Jaar	  4:	  Fase	  Startbekwaam	  (SB)	  	  
In	  het	  vierde	  studiejaar	  kiezen	  studenten	  één	  van	  zeven	  profielen.	  Naast	  andere	  onderdelen	  
staat	  een	  groot	  deel	  van	  het	  programma	  in	  het	  teken	  van	  dit	  keuzeprofiel.	  	  
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Elk	  profiel	  bestaat	  uit	  circa	  24	  collegeweken,	  2	  dagdelen	  contacttijd	  per	  week,	  zelfstudie,	  en	  
een	  nauwe	  verbinding	  met	  het	  praktijkleren	  en	  omvat	  o.a.	  een	  langlopend	  praktijkonderzoek	  
op	  de	  partnerschool.	  Binnen	  alle	  profielen	  wordt	  door	  de	  projectgroep	  via	  gastcolleges	  
aandacht	  gegeven	  aan	  recente	  W&T	  ontwikkelingen	  en	  onderzoek	  rondom	  W&T;	  kennis	  van	  
samenhang	  bij	  onderzoeken	  en	  ontwerpen;	  kennis	  van	  de	  vakconcepten	  zoals	  beschreven	  
door	  het	  SLO;	  versterken	  van	  het	  genderbewustzijn;	  aandacht	  voor	  de	  rol	  van	  technologie	  in	  
de	  maatschappij	  en	  de	  consequenties	  voor	  het	  onderwijs;	  kennis	  over	  netwerken	  en	  
mogelijke	  samenwerkingspartners.	  Er	  wordt	  nagestreefd	  deze	  inzet	  te	  verduurzamen	  binnen	  
de	  profielen.	  Daarnaast	  wordt	  per	  profiel	  onderzocht	  welke	  invulling	  verder	  aan	  de	  W&T	  
grondhouding	  en	  vaardigheden	  kan	  worden	  besteed.	  	  
De	  zeven	  profielen	  	  
‘Wereld,	  Wetenschap	  en	  Technologie	  (WWT)’	  (gekoppeld	  aan	  Meijerink-‐profielen	  Natuur	  en	  
techniek,	  Aardrijkskunde	  en/of	  Geschiedenis).	  In	  het	  programma	  staan	  Onderzoekend	  en	  
Ontwerpend	  Leren,	  21st	  century	  skills,	  Inquiry	  based	  learning,	  Leren	  voor	  duurzame	  
ontwikkeling	  en	  (Wereld-‐)burgerschap	  centraal.	  Doel	  daarbij	  is	  dat	  studenten	  als	  kartrekker	  
kunnen	  functioneren	  bij	  de	  innovatie	  van	  zaakvakonderwijs.	  
‘Kunst	  en	  Cultuur’	  (gekoppeld	  aan	  Meijerink-‐profielen:	  Beeldend	  onderwijs,	  Dans	  en	  drama,	  
Muziek).	  Centraal	  in	  het	  profiel	  staan	  begrippen	  als	  verwondering,	  ontdekken,	  analyseren,	  
inleven	  en	  verplaatsen	  in	  de	  andere,	  met	  een	  open	  mind	  antwoorden	  genereren,	  
brainstormen,	  nieuwe	  verbanden	  leggen,	  nieuwe	  betekenissen	  geven,	  een	  creatieve,	  
originele,	  multiperspectivische	  blik	  op	  de	  werkelijkheid	  ontwikkelen,	  grenzen	  verkennen	  en	  
grenzen	  verleggen.	  Duidelijk	  is	  dat	  dit	  zeer	  nauw	  aansluit	  bij	  de	  essenties	  van	  W&T	  en	  de	  21st	  
century	  skills.	  Hierbij	  staan	  dezelfde	  manieren	  van	  onderzoekend	  waarnemen	  en	  de	  
verwondering	  over	  hoe	  de	  wereld	  in	  elkaar	  zit,	  centraal.	  Daar	  waar	  wetenschap	  gezien	  kan	  
worden	  als	  een	  middel	  om	  de	  wereld	  te	  doorgronden	  en	  te	  beschrijven,	  is	  technologie	  een	  
middel	  om	  de	  wereld	  te	  ‘verbeteren’	  en	  is	  kunst	  een	  middel	  om	  de	  wereld	  te	  verbreden,	  te	  
verdiepen,	  te	  verkennen	  en	  te	  verbeelden.	  	  
‘Cultuur	  en	  identiteit’	  (gekoppeld	  aan	  Meijerink-‐profiel:	  Geestelijke	  stromingen).	  In	  een	  
breder	  perspectief	  wordt	  vanuit	  cultuureducatie	  een	  link	  gelegd	  naar	  21ste	  eeuwse	  
vaardigheden	  zoals	  analytisch	  en	  synthetisch	  denken	  (waarnemen,	  verbeelden,	  
conceptualiseren	  en	  categoriseren	  van	  culturele	  uitingen).	  Een	  voorbeeld	  daarvan	  is	  het	  
waarnemen	  en	  analyseren	  van	  media.	  	  	  
‘Brede	  School/Grote	  Stad’	  (gekoppeld	  aan	  Meijerink-‐profiel:	  Geestelijke	  stromingen)	  
Thema’s	  als	  multiperspectiviteit,	  reflecteren	  op	  de	  eigen	  visie	  en	  overtuigingen	  in	  relatie	  tot	  
andere	  opvattingen,	  een	  open	  blik	  behouden	  in	  het	  omgaan	  met	  andere	  culturen	  en	  het	  
ontwerpen	  van	  onderwijs	  voor	  groepen	  waarin	  een	  grote	  diversiteit	  heerst.	  De	  W&T	  
grondhouding	  (een	  nieuwsgierige,	  onderzoekende	  en	  probleemoplossende	  houding)	  is	  
hierbij	  onontbeerlijk	  om	  tot	  onderwijs	  te	  komen	  dat	  recht	  doet	  aan	  alle	  kinderen.	  
	  ‘Focus	  van	  Leerkrachten	  op	  Onderwijs-‐	  en	  Ondersteuningsbehoeften	  (FLOO)	  (gekoppeld	  
aan	  Meijerink-‐profielen:	  Dans	  en	  drama)	  In	  dit	  profiel	  staan	  Zorg,	  HGW,	  OGW,	  SEN	  e.a.	  
centraal.	  Bij	  HGW	  en	  OGW	  wordt	  geëxperimenteerd	  met	  inzetten	  van	  de	  VLOO	  
(Vaardigheden	  Lijst	  Onderzoekend	  en	  Ontwerpend	  Leren)	  als	  middel	  om	  de	  individuele	  
ontwikkeling	  van	  kinderen	  op	  het	  gebied	  van	  W&T	  te	  monitoren.	  
	  ‘Jonge	  Kind’	  (gekoppeld	  aan	  Meijerink-‐profiel:	  Drama	  en	  dans).	  Het	  jonge	  kind	  ontdekt	  de	  
wereld	  vanuit	  nieuwsgierigheid	  en	  verwondering.	  Deze	  grondhouding	  is	  de	  basis	  van	  W&T.	  
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Centraal	  staat	  het	  werken	  aan	  een	  rijke	  uitdagende	  leeromgeving.	  Specifieke	  kennis	  over	  
W&T/O&O-‐leren	  bij	  het	  JK	  vanuit	  bv	  Talentenkracht	  en	  van	  het	  Wetenschapsknooppunt	  Delft	  
zullen	  hier	  ingebracht	  worden.	  	  
‘Oude	  Kind’	  (gekoppeld	  aan	  Meijerink-‐profiel:	  Geschiedenis).	  In	  dit	  profiel	  staat	  naast	  de	  
aansluiting	  PO-‐VO,	  Burgerschapsvorming,	  e.a.	  het	  profieldeel	  van	  Meijerink	  voor	  
Geschiedenis	  centraal.	  Vanzelfsprekend	  zal	  hier	  historisch	  redeneren	  een	  centrale	  plek	  
krijgen.	  Relatie	  met	  Nederlandse	  taal	  uit	  zich	  ook	  in	  aandacht	  voor	  de	  Genre	  didactiek.	  
Verder	  biedt	  recente	  kennis	  rondom	  Breinleren	  allerlei	  aanknopingspunten	  om	  
onderwijsontwerp	  te	  verbinden	  met	  uitgangspunten	  van	  W&T.	  
	  
Het	  ontwikkelen	  van	  een	  onderzoekende	  houding	  en	  van	  onderzoekvaardigheden	  maakt	  niet	  
alleen	  een	  belangrijk	  deel	  uit	  van	  het	  onderwijsprogramma	  van	  de	  studenten	  in	  alle	  
opleidingsvarianten.	  Er	  is	  ook	  een	  vaste	  onderzoekslijn	  die	  gekenmerkt	  	  wordt	  met	  de	  
begrippen:	  kritisch,	  nieuwsgierig,	  analytisch,	  planmatig	  (KNAP).	  Dit	  stappenplan	  is	  verweven	  
door	  de	  hele	  opleiding	  maar	  wil	  men	  voor	  studenten	  explicieter	  herkenbaar	  maken.	  Het	  
project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  biedt	  mogelijkheden	  om	  studenten	  via	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  bewuster	  te	  focussen	  op	  de	  kenmerken	  van	  W&T.	  Uitgangspunt	  bij	  het	  
onderzoek	  van	  studenten	  is	  dat	  het	  moet	  aansluiten	  bij	  de	  ontwikkelingsvraag	  van	  de	  
praktijkschool.	  Daarom	  onderhoudt	  de	  Marnix	  Academie	  een	  krachtige	  verbinding	  tussen	  
opleiding	  en	  werkpraktijk.	  Dit	  komt	  tot	  uitdrukking	  in	  het	  samenwerkingsverband	  ‘Partners	  in	  
Opleiding	  en	  Ontwikkeling’.	  Er	  zijn	  leerwerkgemeenschappen	  ingericht	  waarin	  docenten	  van	  
de	  pabo,	  leerkrachten	  basisonderwijs,	  studenten	  van	  de	  pabo	  en	  eventueel	  een	  lector	  samen	  
onderzoek	  doen	  naar	  vragen	  die	  in	  de	  onderwijspraktijk	  gegenereerd	  zijn.	  In	  de	  
samenwerking	  tussen	  opleidingsscholen	  en	  pabo	  is	  afgesproken	  dat	  de	  praktijkactiviteiten	  in	  
principe	  werkplekgestuurd	  zijn	  maar	  dat	  er	  een	  aantal	  ‘grote	  opdrachten’	  zijn	  die	  de	  student	  
moet	  kunnen	  uitvoeren.	  Zo	  ontstaat	  er	  ruimte	  voor	  de	  student	  om	  op	  de	  stageplek	  ervaring	  
op	  te	  doen	  met	  W&T	  gerelateerde	  activiteiten,	  waar	  nu	  nog	  weinig	  aandacht	  aan	  besteed	  
wordt.	  Een	  verdere	  interne	  professionalisering	  (train	  de	  trainer)	  is	  gericht	  op	  het	  deskundig	  
maken	  van	  collega’s	  met	  betrekking	  tot	  het	  lectoraatsthema	  Taal	  Uitdagend	  Onderwijs	  
(TUO).	  Meerder	  collega’s	  zijn	  nu	  in	  staat	  studenten	  en	  leerkrachten	  basisonderwijs	  op	  deze	  
methode	  te	  trainen	  en	  coachen.	  
	  
Professionalisering	  van	  pabo	  docenten,	  studenten	  en	  leerkrachten	  basisonderwijs	  
Binnen	  de	  Marnix	  Academie	  heeft	  men	  er	  voor	  gekozen	  om	  de	  professionalisering	  van	  
collega’s	  en	  studenten	  deels	  van	  binnenuit	  te	  organiseren	  door	  kracht	  binnen	  het	  eigen	  team	  
te	  mobiliseren	  en	  anderzijds	  door	  ruimte	  te	  scheppen	  voor	  deelname	  aan	  activiteiten	  van	  
anderen.	  	  
Er	  zijn	  interne	  docentdagen,	  ontwikkelmomenten,	  masterclasses	  extern	  en	  intern	  waar	  aan	  
deelgenomen	  kan	  worden.	  Een	  bijzondere	  vorm	  van	  masterclasses	  bestaat	  uit	  een	  serie	  van	  
vijf	  zogenaamde	  vrijdagmatinees	  waaraan	  leerkrachten	  uit	  het	  werkveld,	  maar	  juist	  ook	  
studenten	  en	  docenten	  van	  de	  Marnix	  Academie	  kunnen	  deelnemen.	  Tijdens	  deze	  matinees	  
komen	  aansprekende	  onderwerpen	  met	  betrekking	  tot	  	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  
via	  een	  aantal	  deskundigen	  aan	  de	  orde.	  Ten	  behoeve	  van	  een	  studiedag	  wordt	  een	  film	  
gemaakt	  over	  en	  met	  de	  collega’s	  waarin	  zij	  zich	  uitspreken	  over	  hun	  ervaringen	  rond	  W&T	  in	  
hun	  eigen	  docentenpraktijk.	  Daarnaast	  zijn	  er	  een	  aantal	  docenten	  die	  zich	  
professionaliseren	  door	  te	  participeren	  in	  leerwerkgemeenschappen.	  	  
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De	  thema’s	  daarvan	  kunnen	  zeer	  verschillend	  zijn	  maar	  hebben	  ook	  betrekking	  op	  het	  
integreren	  van	  de	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  houding	  en	  vaardigheden.	  Daarnaast	  is	  er	  
ruimte	  gecreëerd	  in	  de	  agenda’s	  van	  collega’s	  via	  het	  ‘Google	  Time’	  principe.	  Dat	  houdt	  in	  
dat	  collega’s	  tijd	  hebben	  individueel	  of	  in	  groepjes	  zich	  in	  een	  W&T	  thema	  nader	  te	  
verdiepen	  en	  bekwamen.	  
	  
Taal	  uitdagend	  onderwijs	  (TUO)	  	  	  
Taal	  uitdagend	  onderwijs	  is	  een	  taal-‐interactie	  training	  die	  ontwikkeld	  is	  binnen	  het	  lectoraat	  
‘Interactie	  en	  taalbeleid’	  van	  de	  Marnix	  Academie.	  Op	  basis	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  
is	  startend	  vanuit	  het	  domein	  geschiedenis	  een	  zaakvak-‐interactiemodel	  voor	  
wetenschappelijk	  redeneren	  van	  leraar	  en	  leerlingen	  ontwikkeld.	  Het	  model	  gaat	  uit	  van	  de	  
leraar	  en	  leerling	  in	  een	  onderzoekende	  houding	  die	  binnen	  een	  ‘zaakvak	  context’	  een	  
‘krachtige	  kwestie’	  aan	  de	  orde	  stellen.	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  ‘interactievaardigheden’	  
en	  door	  ‘denkstappen	  expliciet	  te	  maken’	  worden	  leerlingen	  in	  een	  modus	  van	  
wetenschappelijk	  redeneren	  gebracht.	  Deze	  aanpak	  wordt	  ook	  toegepast	  in	  het	  kader	  van	  
Natuur	  en	  Techniek	  onderwijs.	  In	  het	  derde	  jaar	  van	  de	  initiële	  pabo-‐opleiding	  is	  de	  
interactietraining	  opgenomen.	  De	  TUO	  aanpak	  kan	  beschouwd	  worden	  als	  een	  integrale	  
didactiek	  die	  de	  kracht	  van	  W&T	  redeneren	  faciliteert.	  	  	  
	  
Uit	  de	  gesprekken	  met	  studenten	  
en	  docenten	  wordt	  duidelijk	  dat	  
curriculum	  breed	  inbedden	  van	  
wetenschap	  en	  technologie	  goed	  
past	  bij	  hun	  persoonlijke	  
opvattingen	  over	  onderwijs	  in	  de	  
komende	  eeuw.	  De	  studenten	  
vertellen	  aan	  de	  hand	  van	  
voorbeelden	  gepassioneerd	  hoe	  
de	  benadering	  van	  wetenschap	  en	  
technologie,	  het	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  en	  de	  
nieuwsgierige	  grondhouding,	  in	  
hun	  onderwijspraktijk	  heeft	  geleid	  
tot	  betrokken	  en	  fundamenteel	  
leren	  en	  dat	  terwijl	  ze	  niets	  
hadden	  met	  het	  vak.	  Docenten	  van	  de	  pabo	  benoemen	  dat	  de	  brede	  benadering	  
mogelijkheden	  biedt	  om	  te	  verbinden	  met	  hun	  eigen	  vak.	  Vanuit	  geschiedenis	  wordt	  
toegelicht	  dat	  W&T	  mogelijkheden	  biedt	  om	  de	  juist	  niet	  instrumentele	  kant	  te	  belichten	  via	  
vragen	  over	  het	  waarom	  en	  waartoe	  van	  wetenschap	  en	  technologie,	  over	  duurzaam	  denken	  
en	  wereldbeelden,	  enz.	  De	  docent	  Engels	  verbindt	  als	  uitwerking	  van	  de	  persoonlijke	  W&T	  	  
professionalisering	  scholen	  en	  studenten	  in	  een	  project	  rondom	  waterzuivering	  en	  
duurzaamheid	  en	  maakt	  zo	  betekenisvol	  en	  doelgericht	  leren	  van	  de	  Engelse	  taal	  mogelijk.	  
Een	  prachtig	  voorbeeld	  van	  Content	  and	  Language	  Integrated	  Learning	  (CLIL).	  	  
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Weer	  andere	  collega’s	  doen	  in	  groepjes	  	  van	  critical	  friends	  in	  het	  kader	  van	  de	  persoonlijke	  
professionalisering	  een	  onderzoekje	  hoe	  de	  onderzoekende	  houding	  van	  kleuters	  beter	  kan	  
worden	  aangesproken.	  	  
	  
Conclusie	  
De	  Marnix	  Academie	  heeft	  W&T	  niet	  alleen	  stevig	  geïntegreerd	  in	  het	  onderwijsprogramma,	  
maar	  weet	  het	  ook	  tot	  het	  gedachtegoed	  en	  vaardigheden	  van	  de	  collega’s	  te	  maken	  en	  
studenten	  en	  leerkrachten	  basisonderwijs	  ervoor	  te	  enthousiasmeren.	  


