
  
	   	   	   	   	   	   	  

 
 

	   1 

Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Thomas	  More	  oktober	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
Thomas	  More	  Hogeschool	  te	  Rotterdam	  verzorgt	  een	  voltijd	  en	  deeltijd	  opleiding	  tot	  leraar	  
basisonderwijs	  voor	  bijna	  600	  studenten.	  De	  pabo	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  mede	  door	  
samenwerking	  met	  een	  groot	  schoolbestuur	  de	  Rotterdamse	  Vereniging	  voor	  Katholiek	  
Onderwijs	  (RVKO)	  vanuit	  de	  hogeschool	  Leiden	  verzelfstandigd	  tot	  een	  nieuwe	  hogeschool.	  
Via	  een	  aantal	  korte	  maar	  boeiende	  inkijkjes	  werden	  enkele	  van	  de	  W&T	  pareltjes	  
gepresenteerd,	  door	  studenten	  en	  docenten	  van	  Thomas	  More	  Hogeschool	  en	  door	  
medewerkers	  van	  externe	  organisaties	  waar	  de	  pabo	  mee	  samenwerkt.	  
	  
Een	  onderwijsprogramma	  in	  ontwikkeling	  
Het	  uitgangspunt	  van	  Thomas	  More	  Hogeschool	  is	  dat	  het	  curriculum	  voortdurend	  in	  
verandering	  is.	  Het	  project	  kon	  dus	  goed	  opgepakt	  worden	  maar	  de	  dynamiek	  van	  het	  
paboproject	  loopt	  niet	  geheel	  synchroon	  met	  hoe	  op	  deze	  pabo	  veranderingen	  tot	  stand	  
komen.	  Om	  veranderingen	  goed	  te	  laten	  landen	  worden	  ze	  eerst	  ontwikkeld	  en	  als	  pilot	  
uitgetest	  en	  zo	  nodig	  bijgesteld	  alvorens	  ze	  breder	  uitgezet	  worden.	  Wetenschap	  en	  
technologie,	  onderzoeken	  en	  ontwerpen,	  maakten	  al	  vóór	  de	  start	  van	  het	  paboproject	  deel	  
uit	  van	  het	  vigerende	  onderwijsprogramma.	  Daardoor	  was	  het	  mogelijk	  het	  project	  te	  
benutten	  om	  te	  werken	  aan	  versterking,	  verdieping	  en	  waar	  nodig	  vernieuwing	  van	  het	  
programma.	  Deze	  aanpassingen	  dienen	  wel	  te	  passen	  bij	  uitgangspunten	  van	  de	  visie	  van	  
Thomas	  More	  Hogeschool.	  Men	  spreekt	  van	  leraren	  die	  leerlingen	  helpen	  zich	  te	  ontwikkelen	  
tot	  levenskunstenaars.	  In	  deze	  term	  ligt	  besloten	  dat	  het	  voor	  leerlingen	  een	  kunst	  is	  om	  zich	  
in	  de	  wereld	  te	  handhaven	  waarbij	  je	  voortdurend	  bezig	  bent	  met	  al	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  de	  wereld	  te	  begrijpen	  en	  problemen	  op	  te	  lossen.	  Ook	  de	  context	  van	  
Rotterdam	  als	  wereldstad	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  en	  het	  is	  vanzelfsprekend	  dat	  culturele,	  
economische	  en	  technologische	  diversiteit	  het	  perspectief	  van	  het	  opleidingsprogramma	  
meebepalen.	  	  
	  
Het	  programma	  uit	  de	  etalage	  
Vanaf	  het	  begin	  van	  het	  eerste	  studiejaar	  worden	  de	  studenten	  in	  de	  modus	  van	  
onderzoeken	  en	  ontwerpen	  gezet.	  De	  introductie	  periode	  staat	  in	  het	  thema	  van	  
onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  De	  studenten	  houden	  een	  persoonlijk	  verwonderdagboek	  bij,	  
tijdens	  het	  kamp	  in	  Baarlo	  ontwikkelen	  ze	  zelf	  activiteiten	  om	  te	  onderzoeken	  of	  ontwerpen	  
binnen	  verschillende	  vakgebieden,	  medestudenten	  voeren	  deze	  opdrachten	  uit.	  Ze	  spelen	  
een	  aan	  het	  pabo-‐onderwijs	  aangepaste	  versie	  van	  het	  spel	  Expeditie	  Moendoes.	  Een	  spel	  
met	  opdrachten	  waarin	  de	  eerstejaars	  studenten	  het	  onderwijs	  op	  Thomas	  More	  
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Hogeschool,	  in	  de	  stad,	  in	  het	  basisonderwijs	  en	  in	  zichzelf	  in	  kaart	  brengen.	  Dit	  vraagt	  
informatie	  verzamelen,	  gegevens	  uitwisselen	  en	  conclusies	  publiceren;	  dus	  als	  een	  team	  
wetenschappers	  werken.	  Tijdens	  allerlei	  activiteiten	  wordt	  ingezet	  op	  verwondering,	  
nieuwsgierigheid,	  ontdekken,	  uitvinden,	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  
Er	  is	  tevens	  een	  project	  mediawijsheid.	  Onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  vanuit	  ICT	  wordt	  
in	  dit	  project	  uitgewerkt	  zodat	  studenten	  een	  duidelijker	  beeld	  krijgen	  van	  de	  mogelijkheden	  
van	  ICT	  voor	  de	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  houding	  van	  kinderen.	  
In	  dit	  studiejaar	  gaat	  men	  ook	  in	  samenwerking	  met	  het	  wetenschapsknooppunt	  van	  de	  TU	  
Delft	  een	  verbindend	  W&T	  en	  Cultuureducatie	  project	  uitwerken.	  Studenten	  zullen	  in	  
periode	  drie	  een	  compleet	  poppentheater	  ontwikkelen.	  Dat	  houdt	  in:	  verhaal	  maken,	  decor	  
ontwikkelen,	  geluid	  en	  licht	  ontwikkelen,	  bewegende	  poppen	  maken,	  en	  uitvoeren	  van	  het	  
geheel.	  
In	  het	  tweede	  studiejaar	  zijn	  er	  verschillende	  activiteiten	  waarin	  W&T	  of	  te	  wel	  onderzoeken	  
en	  ontwerpen	  tot	  uitdrukking	  komt.	  De	  studenten	  ontwikkelen	  een	  eigen	  theaterstuk.	  
Taalonderwijs	  en	  Cultuureducatie	  zijn	  hier	  in	  de	  basis	  met	  elkaar	  verbonden.	  Onderzoekend	  
en	  ontwerpend	  leren	  zijn	  hieraan	  faciliterend	  verbonden.	  Denk	  aan	  het	  vinden	  van	  creatieve	  
oplossingen	  met	  betrekking	  tot	  technische	  aspecten	  bijvoorbeeld	  rondom	  decor,	  creatieve	  
oplossingen	  voor	  podium	  attributen,	  regelen	  van	  geluid	  en	  licht	  enz.	  
In	  het	  studiejaar	  2016-‐2017	  is	  er	  ook	  een	  verplichte	  vakverdieping	  die	  dit	  studiejaar	  wordt	  
ontwikkeld.	  De	  studenten	  ontwerpen	  een	  W&T	  onderwijsactiviteit	  die	  verwondering	  van	  
kinderen	  uitlokt	  en	  vervolgens	  wordt	  omgezet	  naar	  onderzoeksvragen	  of	  
probleemoplossingen.	  In	  dit	  studiejaar	  wordt	  ook	  toegewerkt	  naar	  een	  krachtig	  geïntegreerd	  
aanbod	  van	  de	  OJW	  vakken	  door	  deze	  via	  thema’s	  (WO	  II,	  Rotterdam	  en	  omgeving,	  
Industriële	  revolutie,	  enz.)	  aan	  te	  bieden.	  Binnen	  deze	  thema’s	  zal	  dan	  expliciet	  ook	  de	  
praktijk	  van	  O&O	  leren	  en	  de	  21e	  eeuwse	  vaardigheden	  worden	  opgenomen.	  
De	  studenten	  werken	  ook	  2½	  week	  aan	  het	  project	  schoolomgeving.	  De	  studenten	  werken	  
toe	  naar	  een	  dagdeel	  lesgeven	  in	  de	  schoolomgeving	  (schoolplein,	  stad,	  regio)	  waarbij	  
vakken	  zijn	  geïntegreerd.	  Dit	  dagdeel	  lesgeven	  beoogt	  leerlingen	  onderzoekend	  te	  laten	  
leren	  en	  daartoe	  bereiden	  studenten	  afhankelijk	  van	  hun	  keuze	  ook	  op	  een	  onderzoekende	  
wijze	  voor	  wat	  er	  mogelijk	  is.	  Hierin	  worden	  ze	  ondersteund	  door	  experts	  en	  docenten	  die	  
informatie	  verstrekken.	  De	  presenterende	  student	  vertelde	  op	  sprankelende	  manier	  hoe	  je	  
met	  wat	  creatief	  denken	  het	  schoolplein	  kan	  gebruiken	  als	  een	  vliegveld	  waaraan	  met	  een	  
klas	  leerlingen	  allerlei	  relevante	  onderwijs	  activiteiten	  vanuit	  verschillende	  vakken	  te	  
verbinden	  zijn.	  De	  studenten	  doen	  tijdens	  deze	  week	  ook	  onderzoek	  naar	  het	  effect	  van	  het	  
door	  hun	  ontwikkelde	  en	  uitgevoerde	  omgevingsonderwijs.	  	  
In	  het	  derde	  studiejaar	  is	  er	  de	  werkweek	  schoolomgeving.	  De	  studenten	  ontwikkelen	  hier	  
zelf	  een	  onderzoekende	  breinvriendelijke	  werkweek	  die	  uitgevoerd	  moet	  kunnen	  worden	  
door	  een	  willekeurige	  basisschool.	  Zo	  een	  werkweek	  bevat	  elementen	  van	  vakken	  (taal,	  
rekenen,	  aardrijkskunde,	  bewegingsonderwijs,	  enz.)	  die	  in	  interactie	  met	  de	  omgeving	  van	  de	  
locatie	  van	  de	  werkweek	  uitgevoerd	  worden.	  Aan	  het	  einde	  presenteren	  de	  studenten	  de	  
werkweek	  en	  voeren	  ze	  een	  van	  de	  onderwerpen	  met	  medestudenten	  uit.	  Een	  lijst	  met	  
beoordelingscriteria	  zorgt	  dat	  aan	  de	  eisen	  waaronder	  de	  component	  onderzoekend	  leren	  is	  
voldaan.	  
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In	  de	  vorm	  van	  een	  keuzeproject	  
hebben	  alle	  derdejaars	  pabostudenten	  
de	  mogelijkheid	  om	  via	  het	  
Wetenschapsknooppunt	  Zuid-‐Holland	  
samen	  met	  studenten	  van	  EUR	  
(Erasmus	  Universiteit	  Rotterdam)	  één	  
of	  meer	  lessen	  uit	  te	  werken	  en	  te	  
verzorgen	  op	  een	  basisschool.	  Er	  kan	  
gekozen	  worden	  voor	  verschillende	  
invalshoeken,	  een	  recent	  interessant	  
thema	  uitwerken,	  of	  voorbereiden	  en	  	  
uitvoering	  geven	  aan	  het	  spel	  
Moendoes,	  of	  een	  lessenreeks	  
onderzoekend	  leren	  uitvoeren	  voor	  
hoogbegaafde	  leerlingen	  binnen	  de	  thema’s	  filosofie,	  psychologie,	  geneeskunde,	  economie	  
en	  rechten.	  De	  EUR	  student	  levert	  inhoudelijke	  kennis	  en	  de	  student	  van	  Thomas	  More	  
Hogeschool	  de	  vakdidactische	  inzichten.	  	  
Een	  groep	  derdejaars	  studenten	  voert	  tevens	  een	  onderzoek	  uit	  naar	  het	  (leer)effect	  van	  
lessen	  op	  een	  groen	  schoolplein.	  Een	  andere	  groep	  ontwerpt	  een	  beoordelingsinstrument	  
voor	  leerlingen	  -‐	  uit	  het	  basisonderwijs	  -‐	  om	  hun	  eigen	  ontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  
onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Na	  het	  ontwerp	  onderzoeken	  de	  
studenten	  teven	  de	  effectiviteit	  en	  bruikbaarheid	  hiervan.	  
In	  het	  vierde	  studiejaar	  is	  ingezet	  op	  het	  invoeren	  van	  een	  Minor	  W&T.	  Hiervoor	  is	  naar	  
tevredenheid	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  professionaliseringsproduct	  van	  een	  externe	  
aanbieder.	  Dit	  product	  is	  voortgekomen	  uit	  wetenschappelijk	  onderzoek	  en	  ontwikkelwerk	  
vanuit	  de	  Universiteit	  Twente	  (ELAN,	  SETD).	  De	  minor	  is	  gericht	  op	  het	  verdiepen	  van	  
attitudes	  en	  vaardigheden	  van	  de	  pabo	  studenten	  met	  betrekking	  tot	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren.	  De	  studenten	  vertelden	  tijdens	  het	  bezoek	  wat	  ze	  zoal	  tijdens	  een	  minor	  
leren	  en	  welke	  tools	  ze	  ter	  beschikking	  krijgen.	  Ze	  lieten	  bijvoorbeeld	  zien	  hoe	  een	  
inspirerende	  onderzoeksvraag	  kan	  leiden	  tot	  gevolg-‐oorzaak	  analyses,	  oorzaak	  categorisering	  
naar	  waarschijnlijkheid,	  en	  het	  verfijnen	  met	  extra	  informatie	  en	  hoe	  ze	  gebruik	  kunnen	  
maken	  van	  analyserende,	  evaluerende	  en	  creërende	  vragen.	  	  
	  
Professionele	  ontwikkeling	  en	  onderzoek	  is	  dwars	  door	  de	  opleidingsjaren	  heen	  verankerd.	  
Uit	  ervaringen	  met	  betrekking	  tot	  onderzoek	  door	  studenten	  heeft	  men	  er	  voor	  gekozen	  het	  
onderzoek	  sterker	  te	  focussen	  op	  praktijkgericht	  onderzoek	  dat	  zich	  kenmerkt	  als	  
beschrijvend,	  actie-‐	  of	  ontwerpgericht.	  In	  samenwerking	  met	  het	  wetenschapsknooppunt	  
van	  de	  TU	  Delft	  heeft	  men	  daarom	  de	  ‘Lemniscaat’	  ontwikkeld.	  De	  symboliek	  van	  de	  
Lemniscaat,	  het	  oneindige	  en	  de	  voortdurende	  iteratie	  langs	  een	  aantal	  stappen:	  verkennend	  
in	  het	  begin	  en	  uitvoerend	  verderop	  om	  weer	  terug	  te	  komen	  bij	  de	  verkenning	  in	  volgende	  
fase.	  Langs	  een	  aantal	  stappen	  kan	  het	  onderzoek	  beschrijvend,	  actie-‐	  of	  designgericht	  zijn.	  
De	  Lemniscaat	  is	  een	  benadering	  van	  HBO	  onderzoek	  die	  wellicht	  antwoord	  geeft	  op	  
vraagstukken	  waar	  ook	  andere	  pabo’s	  mee	  worstelen.	  
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Samenwerking	  met	  partners	  in	  de	  omgeving	  
Thomas	  More	  Hogeschool	  is	  vooral	  gericht	  op	  samenwerking	  met	  kennispartners	  die	  helpen	  
om	  het	  onderwijs	  van	  de	  pabo	  in	  verbinding	  naar	  en	  met	  basisschool	  handen	  en	  voeten	  te	  
geven.	  Die	  partners	  zijn	  KWT	  Zuid	  Holland,	  Wetenschapsknooppunt	  Leiden,	  
Wetenschapsknooppunt	  TU	  Delft,	  Wetenschapsknooppunt	  EUR,	  en	  de	  stichting	  C3.	  
	  
Professionalisering	  van	  docenten	  
Op	  verschillende	  manieren	  heeft	  Thomas	  More	  Hogeschool	  gewerkt	  aan	  de	  
professionalisering	  van	  haar	  leerkrachten.	  Tijdens	  een	  teambijeenkomst	  is	  een	  lezing	  plus	  
workshop	  verzorgd	  over	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  vanuit	  het	  
Wetenschapsknooppunt	  van	  de	  TU	  Delft,	  Remke	  Klapwijk.	  Dit	  heeft	  via	  interne	  
professionalisering	  een	  vervolg	  gekregen.	  Op	  een	  studiedag	  is	  door	  vakgroepen	  in	  kaart	  
gebracht	  wat	  al	  gebeurt	  aan	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  Ook	  heeft	  men	  gezamenlijk	  het	  
projectplan	  verder	  besproken.	  Op	  ontwikkeldagen	  zijn	  de	  docenten	  geïnformeerd	  over	  
professionele	  ontwikkeling	  en	  de	  aanpak	  van	  onderzoek.	  Verder	  staan	  nog	  enkele	  team	  
ontwikkeldagen	  onder	  leiding	  van	  Erik	  Grootkoerkamp	  op	  de	  rol.	  Daarnaast	  hebben	  
(vak)docenten	  deelgenomen	  aan	  masterclasses	  in	  het	  universiteitsmuseum	  Utrecht	  en	  aan	  
de	  zaakvakkenconferentie	  van	  het	  SLO.	  Zowel	  studenten	  als	  docenten	  hebben	  de	  lezing	  van	  
Yong	  Zhao	  of	  de	  open	  onderwijsavond	  van	  Henk	  Oosterling	  bijgewoond.	  	  
	  
Derde-‐	  en	  vierdejaars	  studenten	  
Voor	  alle	  derdejaars	  studenten	  is	  het	  W&T	  keuzepakket	  ingevoerd.	  Dit	  heeft	  verschillende	  
keuzeaspecten	  waarvan	  enkele	  al	  eerder	  zijn	  genoemd.	  Onderzoeken	  en	  ontwerpen	  is	  
gekoppeld	  aan:	  (1)	  Samen	  met	  een	  EUR	  student	  een	  lessenserie	  W&T	  begeleiden	  bij	  plus	  
leerlingen,	  (2)	  ontwikkelen	  OOL	  activiteiten	  voor	  onderwijs	  aan	  pabo	  1	  studenten,	  (3)	  OOL	  
activiteiten	  voor	  Rotterdams	  Philharmonisch	  orkest	  en	  Stadsarchief,	  (4)	  kinderen	  begeleiden	  
bij	  S.V.	  Gio.	  De	  derde-‐	  en	  vierdejaars	  studenten	  hebben	  deelgenomen	  aan	  de	  lezingen	  van	  
Henk	  Oosterling	  en	  Yong	  Zhao.	  De	  vierdejaarsstudenten	  hebben	  bovendien	  een	  
praktijkgericht	  onderzoek	  innovatief	  en	  thematisch	  onderwijs	  ontwerpen	  uitgevoerd.	  In	  het	  
komende	  studiejaar	  nemen	  alle	  derdejaars	  studenten	  deel	  aan	  de	  W&T	  academie.	  	  
	  
Conclusie	  
Thomas	  More	  Hogeschool	  timmert	  flink	  aan	  de	  weg	  met	  het	  integreren	  van	  onderzoekend	  
en	  ontwerpend	  leren	  enerzijds	  en	  het	  focussen	  binnen	  vakken	  anderzijds.	  Men	  heeft	  een	  
ontwikkelingsperspectief	  dat	  verder	  rijkt	  dan	  het	  einde	  van	  het	  projectplan.	  Ook	  daarna	  zal	  
het	  curriculum	  in	  ontwikkeling	  blijven	  en	  zal	  W&T	  een	  verankerde	  plek	  houden.	  
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