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Toelichting	bij	het	Format		
‘Wetenschap	en	Technologie	in	de	pabo’	
	
Inleiding	
	
Van	leraren	in	het	basisonderwijs	wordt	verwacht	dat	ze	de	bètatalenten	van	hun	leerlingen	
herkennen	en	dat	ze	leerlingen	kunnen	enthousiasmeren	voor	wetenschap	en	technologie.	Ook	
kunnen	ze	leerlingen	begeleiden	bij	het	ontwikkelen	van	op	wetenschap	en	technologie	gebaseerde	
denk-	en	werkwijzen.	 

Om	dit	te	stimuleren	wil	de	Minister	van	Onderwijs	Cultuur	en	Wetenschap	investeren	in	het	
verbeteren	van	wetenschap	en	technologie	in	de	curricula	van	alle	lerarenopleidingen	basisonderwijs	
(pabo’s)1.	In	de	bestuurlijke	afspraken	die	zijn	gemaakt	tussen	de	Vereniging	Hogescholen	en	de	
Minister	wordt	aangesloten	bij	de	eigen	verantwoordelijkheid	van	de	hogescholen.	Aan	de	pabo’s	
wordt	ruimte	geboden	om	zelf	invulling	te	geven	aan	een	goede	vertaling	van	wetenschap	en	
technologie	naar	eigen	identiteit	en	omstandigheden.		

In	de	bestuurlijke	afspraken	tussen	de	Vereniging	Hogescholen	en	de	Minister	wordt	daarvoor	
gesteld	dat	Hogescholen	met	één	of	meerdere	pabo’s	een	financiële	impuls	krijgen	in	2014	en	2015	
te	benutten	voor	activiteiten	in	het	studiejaar	2014-2015	en	studiejaar	2015-2016.	Deze	middelen	
worden	verstrekt	met	het	doel	dat	vanaf	studiejaarjaar	2015-2016	wetenschap	en	technologie	
opgenomen	is	in	het	curriculum	van	alle	pabo’s	en	dat	er	vanaf	datzelfde	collegejaar	leerkrachten	
afstuderen	die	onderwijs	in	wetenschap	en	technologie	kunnen	verzorgen.		

Om	dit	doel	te	bereiken	wordt	door	de	Vereniging	van	Hogescholen	en	namens	deze	het	LOBO	
(overleg	directeuren	basisonderwijs)	van	pabo’s	verwacht	dat	ze	drie	actielijnen	implementeren:	

1. Wetenschap	en	technologie	opnemen	in	het	curriculum,	niet	als	apart	vak,	maar	als	integraal	
onderdeel	van	tenminste	aardrijkskunde,	geschiedenis	en	natuur	en	techniek.	Studenten	die	
starten	in	collegejaar	2015-2016	krijgen	onderwijs	in	wetenschap	en	technologie.	Binnen	de	
bestuurlijke	afspraken	wordt	aanvullend	geformuleerd	dat	er	ook	een	verbinding	van	W&T	in	
combinatie	met	cultuureducatie	wordt	nagestreefd	aangezien	ook	binnen	dit	domein	'21ste-
eeuwse'	vaardigheden	worden	ontwikkeld	zoals	creativiteit,	inventiviteit	en	kritisch	denken.	

2. Pabo-docenten	professionaliseren	zodat	alle	pabodocenten	inzien	wat	wetenschap	en	technologie	
onderwijs	inhoudt	waarbij	het	gaat	om	een	vakoverstijgende	benadering	met	aandacht	voor	
kennis,	vaardigheden	en	houding.	Docenten	die	wetenschap	en	technologie	geven	zijn	gedegen	
geprofessionaliseerd.	

3. een	inhaalslag	verzorgen	voor	studenten	die	voor	studiejaar	2015-2016	zijn	begonnen	met	de	
opleiding	tot	leraar	basisonderwijs.	
	

De	pabo’s	ontvangen	via	de	lumpsumfinanciering	middelen	om	de	doelstellingen	van	deze	drie	
actielijnen	te	verwezenlijken.	Om	dit	proces	in	gang	te	zetten	worden	de	pabo’s	uitgenodigd	een	
eigen	ontwikkelingsplan	te	formuleren	en	voor	te	leggen	aan	de	adviescommissie.	Aan	de	hand	van	
dit	plan	wordt	toegewerkt	naar	de	eigen	doelstellingen	en	kan	tussentijds	en	aan	het	einde	van	de	
projectperiode	verantwoording	worden	afgelegd	over	de	opbrengst.	Hierna	treft	u	enkele	kaders	en	
toelichtingen	aan	die	u	kunnen	helpen	bij	het	invullen	van	het	format.		

																																																													
1 Vergaderjaar 2012-2013, Kamerstuk 27923 nr. 151 
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Wetenschap	&	Technologie	en	Natuur	&	Techniek	op	de	pabo		
	
Uit	onderzoek	naar	de	stand	van	Wetenschap	en	Technologie	op	de	pabo’s	(van	Casteren,	van	den	
Broek,	Hölsgens,	&	Warps,	2014)	wordt	duidelijk	dat	er	sprake	is	van	veel	variëteit	zowel	wat	betreft	
het	gehanteerde	begrippenkader	als	wat	betreft	de	operationalisering	in	de	curricula.	Er	wordt	
tevens	geconstateerd	dat	er	al	heel	wat	gebeurt	op	de	pabo’s	al	is	het	soms	moeilijk	vergelijkbaar.	
	
In	het	kader	van	het	plan	“Wetenschap	en	Technologie	in	de	pabo”	worden	de	pabo’s	daarom	
uitgenodigd	ambities	te	formuleren	die	voortborduren	op	de	eigen	situatie	en	leiden	tot	een	
kwalitatieve	en	kwantitatieve	verbetering	van	het	onderwijs	in	wetenschap	en	technologie.	
Belangrijk	uitgangspunt	bij	dit	alles	is	dat	de	acties	moeten	leiden	tot	een	duurzame	verankering	van	
wetenschap	en	technologie	onderwijs	in	het	pabo	programma.			
	
Een	begripsbepaling	
	
Voor	het	invullen	van	het	format	willen	we	zoveel	mogelijk	toewerken	naar	het	hanteren	van	een	
gemeenschappelijke	kader.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	tijdens	de	projectperiode	beter	met	elkaar	
kennis	en	ervaringen	te	delen.	We	sluiten	daarvoor	aan	bij	de	begripsbepaling	zoals	gehanteerd	door	
de	“Verkennningscommissie”	,	“ResearchNed”	en	het	“SLO	Leerplankader”	(Clevers	&	Willems,	2013;	
van	Casteren	et	al.,	2014;	van	Graft,	Klein	Tank,	Beker,	&	Bakker,	2013).	Hoewel	de	grenzen	diffuus	
zijn	gaan	we	kort	in	op	wat	we	binnen	het	format	verstaan	onder	Wetenschap	&	Technologie,	Natuur	
&	Techniek	en	hoe	deze	zich	onderling	verhouden.		
	
• Wetenschap	en	Technologie	ofwel	W&T	is	een	breed	op	te	vatten	begrip	dat	wordt	beschouwd	

als	een	manier	van	kijken	naar	en	omgaan	met	de	wereld.	Het	stimuleert	en	bestendigt	een	
nieuwsgierige,	onderzoekende	en	probleemoplossende	houding.	Het	is	geen	apart	vak,	maar	een	
(vak)overstijgende	benadering	die	weliswaar	ook	onderdeel	uitmaakt	van	de	kerndoelen	voor	
natuur	en	techniek,	maar	niet	exclusief	is	voor	natuur	en	techniek.	W&T	is	dus	ook	bij	andere	
basisschoolvakken	en	pabovakken	toepasbaar	is.	Het	SLO	ontwikkelt	momenteel	het	
leerplankader	voor	Wetenschap	en	Technologie	in	samenhang	met	het	domein	OJW	(natuur	&	
techniek,	aardrijkskunde	geschiedenis)	en	zal	verbindingen	leggen	naar	cultuureducatie,	taal	en	
rekenen.		
W&T	kan	aangemerkt	worden	als	een	grondhouding	gebaseerd	op	fundamentele	menselijke	
neigingen	zoals	het	willen:	weten,	kritisch	zijn,	begrijpen,	innoveren,	bereiken,	delen.	Dit	komt	
tot	uiting	in	het	toepassen	van	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	waarmee		generieke	(21ste-
eeuwse)	vaardigheden	worden	aangesproken,	zoals:	creatief	en	kritisch	denken,	ondernemen	en	
samenwerken,	informatievaardigheden	gebruiken,	modeleren,	reflecteren,	schematiseren,	
omgaan	met	ICT,	hoger	orde	denken.			
Wanneer	we	in	het	format	W&T	noemen	wordt	altijd	gedoeld	op	de	hier	beschreven		
overkoepelend	benadering	die	binnen	alle	vakken	tot	uiting	kan	komen.		

	
• Natuur	en	techniek	ofwel	N&T	is	het	vak	waarvoor	de	kennisbasis	N&T	(Meijerink,	2012)	is	

ontwikkeld.	Dit	vak/domein	is	uitgebreid	en	betreft	biologische,	natuurkundige,	chemische	en	
fysisch-geografische	verschijnselen	uit	de	wereld	van	de	natuur.	Het	gaat	ook	over	materialen,	
producten	en	processen	in	de	techniek	en	over	natuur	en	milieueducatie	en	
gezondheidseducatie.	De	kern	van	het	vak	betreft	kennisverwerving	van	belangrijke	concepten	
uit	het	vak/domein	maar	tevens	ook	om	de	didactiek	waarlangs	leerlingen	deze	inzichten	
ontwikkelen	waaronder	het	leren	hanteren	van	vaardigheden	zoals	onderzoeken	en	ontwerpen	
waarmee	kennis,	producten	en	processen	ontwikkeld	worden.	
Wanneer	we	in	het	format	N&T	noemen	wordt	altijd	gedoeld	op	de	vakmatige	benadering	die	
gericht	is	op	didactiek	van	het	ontwikkelen	van	kennis-	en	vaardigheden	zoals	ook	omschreven	in	
de	kennisbasis	N&T.	
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Samenvattend:	Wanneer	we	in	het	vervolg	spreken	over	W&T	wordt	gedoeld	op	de	overstijgende	en	
integrale	grondhouding	die	op	veel	verschillende	wijzen	in	het	pabo-curriculum	manifest	kan	
worden.	Wanneer	gesproken	wordt	over	N&T	wordt	gedoeld	op	het	specifieke	vak/domein	dat	
afzonderlijk	kan	voorkomen	of	in	samenwerking	met	andere	vakken.	
	
Verschijningsvormen	
	
Hoewel	alle	pabo’s	al	aandacht	besteden	aan	W&T	en	N&T	(van	Casteren	et	al.,	2014)	is	er	sprake	
van	een	grote	variëteit	in	vormgeving	van	de	uitvoering	en	de	omvang	en	intensiteit.	De	
veelvormigheid	van	de	toepassing	in	de	curricula	kan	echter	afleiden	van	de	na	te	streven	doelen	bij	
het	W&T	onderwijs.	Ongeacht	de	uitwerkingsvorm	zal	in	de	beschrijving	helder	moet	worden	hoe	de	
W&T	doelen	via	het	onderwijs	bereikt	worden.	En	dan	kan	er	sprake	zijn	van:	modules	of	vakken	N&T	
met	daarbinnen	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	en	kennisontwikkeling,	(gecombineerde)	
minoren	W&T,	W&T	of	N&T	geïntegreerde	vakken,		vakprofileringstrajecten	N&T,	science	leerlijnen,	
specifieke	modules	gericht	op	W&T	deelvaardigheden	zoals	vragen	stellen	en	socratisch	gesprek,	
W&T	gekoppelde	met	onderzoekslijnen	in	het	kader	van	de	reflective	practionar,	enz.		
	
Het	project	“Wetenschap	en	Technologie	in	de	pabo”	wil	de	afzonderlijke	pabo’s	de	gelegenheid	
geven	om	aan	te	sluiten	bij	de	eigen	situatie	en	van	daaruit	toe	te	werken	naar	een	duurzame	
verankering.	Dit	vraagt	van	de	pabo’s	dat	er	een	kritische	analyse	wordt	gemaakt	van	de	huidige	
situatie	zowel	wat	betreft	de	kwantitatieve	als	kwalitatieve	aspecten	van	W&T	en	N&T,	en	dat	hieruit	
eigen	ontwikkelingsdoelen	worden	geformuleerd	die	omgezet	worden	in	realistische	actieplannen.		
	
Om	deze	analyse	inhoudelijk	te	duiden	kan	de	pabo	nu	al	gebruik	maken	van	de	kennisbasis	N&T	
(Meijerink,	2012)	voor	de	pabo	en	het	concept	SLO	leerplankader	W&T	(van	Graft	et	al.,	2013)	voor	
de	basisschool.	Daarnaast	zal	het	SLO	handreikingen	voor	de	pabo	ontwikkelen	voor	de	verschillende	
opleidingsfases.		
	
Pabo	docenten	en	W&T	
	
Zoals	gesteld	kan	W&T	in	belangrijke	mate	tot	zijn	recht	komen	door	het	toepassen	van	
onderzoekend	en	ontwerpend	leren.	Het	rapport	van	“ResearchNed”	(van	Casteren	et	al.,	2014)	laat	
zien	dat	er	ten	aanzien	van	de	pabo-docenten	winst	te	behalen	is.	Er	kan	gesteld	worden	dat	het	
concept	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	bij	pabo-docenten	vooral	op	het	niveau	van	passief	
weten	bekend	is.	Ten	aanzien	van	het	(vaardig)	en	breed	toepassen	in	het	pabo	onderwijs	kan	nog	
veel	gedaan	worden.	Het	zijn	juist	de	pabo	docenten	zelf	die	kansen	zien	voor	een	vakoverstijgende	
leerlijn	W&T	juist	ook	bij	andere	vakken	dan	bij	OJW.	Een	groot	deel	van	de	pabo	docenten	vindt	
namelijk	dat	iedere	pabo	docent	in	zijn	onderwijs	W&T	via	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	zou	
moeten	integreren.	Bovendien	vindt	80%	dat	elke	pabo-docent	met	dit	concept	moet	kunnen	
werken.		
Uit	het	bovenstaande	blijkt	dat	er	positief	klimaat	is	om	samen	met	collega	pabo	docenten	toe	te	
werken	naar	toename	van	kennis,	vaardigheden	en	een	positieve	attitude	ten	aanzien	van	
onderzoekend	en	ontwerpend	leren.	Maar	natuurlijk	zijn	nog	niet	alle	pabo-docenten	daar	van	
overtuigd.	Ieder	pabo	kan	daarom	het	beste	haar	eigen	situatie	analyseren	en	deze	positie	uitwerken	
zodat	de	juiste	interventies	geformuleerd	worden.	
	
Derde-	en	vierdejaars	studenten	en	W&T	
	
In	hoeverre	de	derde-	vierdejaars	studenten	kennis	hebben	van	en	vaardig	zijn	in	het	toepassen	van	
W&T	verschilt	van	pabo	tot	pabo.	We	zien	dat	studenten	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	vaak	
wel	als	onderwijskundige	toepassing	herkennen	maar	dit	minder	koppelen	aan	de	brede	gedachte	
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die	ten	grondslag	ligt	aan	W&T	als	grondhouding	voor	leren.	Bovendien	komt	W&T	als	concept	vaker	
voor	dan	alleen	bij	de	koppeling		van	W&T	met	N&T.	Studenten	zijn	over	het	algemeen	positief	over	
W&T	maar	willen	het	ook	in	de	praktijk	kunnen	toepassen.	Hier	ligt	een	kans	om	de	derde-	
vierdejaarsstudenten	een	passend	impulsprogramma	te	bieden	afhankelijk	van	de	beginsituatie	van	
de	pabo	meer	in	kwantitatieve	zin	of	meer	in	kwalitatieve	zin	uitgewerkt.			
	
Project	intenties	en	verbinding	met	basisonderwijs	
	
Het	is	van	belang	de	inhoudelijke	uitwerking	van	dit	programma	nauw	af	te	stemmen	met	
ontwikkelingen	in	het	basisonderwijs.	Het	gaat	om	zowel	opdoen	van	kennis	als	onderzoekend	en	
ontwerpend	leren,	waarbij	een	nieuwsgierige,	kritische	houding	en	generieke	vaardigheden	als	
analytisch	vermogen	en	zelfstandig	denken	worden	ontwikkeld.	Scholen	streven	ontwikkeling	van	
generieke,	vakoverstijgende	vaardigheden	van	leerlingen	wel	na,	maar	dat	kan	nog	explicieter.	Voor	
de	studenten	van	de	pabo	is	het	daarom	ook	belangrijk	dat	zij	leren	hoe	zij	een	onderzoekende	en	
ontdekkende	houding	bij	leerlingen	in	het	basisonderwijs	kunnen	stimuleren	en	hoe	zij	talenten	van	
leerlingen	kunnen	ontdekken.	Dit	stelt	ook	eisen	aan	de	docenten	van	de	pabo,	als	het	gaat	om	het	
herkennen	en	gebruiken	van	mogelijkheden	binnen	de	diverse	vakgebieden	in	het	curriculum	van	de	
pabo.	Pabo	docenten	kunnen	bovendien	ook	een	belangrijke	rol	spelen	bij	de	professionalisering	van	
zittende	leraren.	
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A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo De nieuwste Pabo 
Brinnummer   
Postadres Postbus 558 
Postcode 6130 AN Sittard 
Bezoekadres Mgr. Claessenstraat 4 
Postcode 6131 AJ 
Plaats Sittard 
Hogeschool Fontys en Zuyd 
Website www.denieuwstepabo.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Rens Gresnigt 
Functie Docent, Onderzoeker, projectleider 
Organisatie	 de Nieuwste Pabo 
Telefoonnummer 0877-882123 
Mobiel nummer 06-13950907 
Emailadres r.gresnigt@denieuwstepabo.nl 

 
 

3. Overige relevante gegevens van de pabo? 
 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 
Nevenvestiging Adres 
n.v.t. n.v.t. 
  
  
  
 
Studentaantallen: 

 
Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1 sep 2014 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
197 90 88 124 + 20 

 
Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op … 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
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Totaal aantal ingeschreven studenten op … in andersoortig leertraject te 
weten ………………………………………………………………….. 

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar … Jaar … Jaar … Jaar … 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1 sep 2014  
 
40.3 
 
 
Aantal docenten op 1 sep 2014 

 
52 
 
 
 


