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B. Projectplan 
 
Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de 
actielijnen aan de orde gesteld “Aanpassen Curriculum”, “Professionalisering pabo docenten” en “Inhaalslag 3e en 4e jaars”. Lees bij de 
invulling de voetnoten voor een verduidelijking bij de invulling. We maken in dit format verder gebruik van de afkorting W&T en N&T in 
interpretatie wordt de betekenis bedoeld zoals deze in de toelichting is beschreven. 
 
1. Huidige situatie 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
Beschrijf samenvattend maar concreet hoe W&T (grondhouding en vaardigheden)1 in het huidige curriculum (voltijd/deeltijd 2013-2014) 
van uw pabo al opgenomen is. Beschrijf kort de te onderscheiden eenheden en de doelen (modules, colleges, leerlijnen, gastlessen), of de 
geïntegreerde eenheden en doelen met andere vakken/lijnen enz. Voeg ter verduidelijking eventueel relevante documenten bij2. 
 
Wetenschap en Technologie is binnen het voltijdcurriculum van De nieuwste Pabo (2013-2014) prominent verankerd als speerpunt van 
onze opleiding. Het curriculum kent een indeling van thema’s in de eerste 3 jaar van de opleiding (4 thema’s per jaar). W&T wordt in 
thema 1 en 2 (Pabo 1) en thema 7 en 8 (Pabo 2) uniform aangeboden aan alle studenten. Daarnaast is W&T als flankerende 
onderwijslijn (W&T-lijn) opgenomen naast het gehele curriculum van thema 1 t/m thema 11 en is het een van de speerpunten van de 
Nieuwste Pabo. De W&T-lijn kent een aanbod van 2 bijeenkomsten per thema. Door deze keuze komen alle eerste-, tweede- en 
derdejaarsstudenten van De nieuwste Pabo in aanraking met de uitgangspunten en praktijk van W&T-onderwijs. Daarnaast is het 
mogelijk om in het vierde studiejaar de W&T vakprofilering te volgen en kan ook het afstudeeronderzoek Pabo 4 al dan niet in relatie 
met W&T als vakprofilering uitgevoerd worden. 
De inhouden van het W&T onderwijs in het curriculum zijn door de eigen docenten ontwikkeld en in de loop van het lopende curriculum 
(nu 3 jaar) op individuele onderdelen aangepast en geoptimaliseerd. Ten grondslag aan deze optimalisatie ligt de entreetoets “Mens en 
wereld” en de Kennisbasis voor OJW met als onderligger de visie en uitgangspunten van de commissie Meijerink.  
De invulling voor uitvoering wordt hoofdzakelijk verzorgd door de eigen docenten als ook door gastdocenten, externe organisaties (o.a. 
Techniekcoach) en gastsprekers. Er is een nauwe samenwerking met de Universiteit van Maastricht aangaande onderzoekend en 
ontwerpend leren in relatie de onderzoekslijn die gericht is op de ‘reflective practitionar’. Ook bezoeken studenten gedurende hun 
opleiding diverse sciencecentra die W&T in hun aanbod hebben (Nemo, Continium, Ontdekhoek, etc.).   
 
Wat betreft het deeltijdcurriculum: dit is uitlopend omdat er vanuit de bestuurlijke laag voor is gekozen om vanaf het studiejaar 2013 – 

																																																													
2 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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2014 geen nieuwe deeltijd-instroom meer aan te bieden. W&T is binnen het reguliere en nog lopende deeltijdcurriculum opgenomen 
binnen de diverse thema’s. Binnen dit project zullen alleen derde- en vierdejaars deeltijdstudenten kunnen profiteren van deze 
scholingsimpuls. 
 
Voor de volledigheid verwijzen we naar de volgende bijlagen: zie bijlage 1 en bijlage 2 en bijlage 4 
 
Professionaliseren pabodocenten:  
 
1. In hoeverre en op welke wijze zijn de pabo docenten bekend met W&T en maken in de lessen gebruik van W&T om ook de studenten 

te stimuleren een W&T grondhouding en vaardigheden als onderzoeken en ontwerpen te ontwikkelen. Geef hierop een korte 
toelichting. 
 

Binnen het team van De nieuwste Pabo zijn 6 docenten direct en actief betrokken binnen het W&T-onderwijs. Dit team bestaat uit: 
• 2 uitvoerend docenten die ook als promovendus onderzoek doen op het gebied van W&T 
• 1 docent biologie 
• 1 docent OJW 
• 1 docent W&T generiek 
• 1 docent Rekenen - Wiskunde 
 
Daarnaast zijn een aantal docenten van de Nieuwste Pabo via studiedagen, conferenties, presentaties en nieuwsbrieven enigszins 
vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van W&T maar is dit nog te marginaal aan de orde geweest om te spreken van het bekend te 
zijn met de kracht van onderzoekend en ontwerpend leren vanuit W&T. Uiteraard met dien verstande dat W&T ook in andere 
vakgebieden een van de faciliterende voertuigen kan zijn maar dat er nog te weinig tot geen specifieke verbindingen naar onderzoekend 
en ontwerpend leren worden gemaakt. In het verleden heeft het lectoraat ‘Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs” onder 
leiding van lector Hanno van Keulen bijgedragen aan het in beeld brengen van en het illustreren wat de kracht van W&T in relatie tot 
onderzoekend en ontwerpend leren binnen het onderwijs en curriculum kan zijn. Echter is er binnen onze opleiding nog te weinig sprake 
van het optimaal benutten van de mogelijkheden van goed en doordacht geïntegreerd W&T onderwijs.  
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Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 
2. In hoeverre voldoen (welk deel) studenten van de derde- en vierdejaars van het studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 nog niet aan de 

gestelde doelen rondom W&T en komen in aanmerking voor een inhaaltraject W&T? Beschrijf wat de belangrijkste ontwikkelpunten 
zijn voor deze groep studenten. 
 

Studenten maken gedurende de gehele opleiding allemaal kennis met onderzoekend en ontwerpend leren als concretisering van W&T. 
Allereerst ligt de focus op generiek N&T-onderwijs en het zien van kansen en mogelijkheden om met leerlingen samen onderzoek te doen 
aan de fysische en natuurlijke wereld. W&T is sterk verankerd in het basisprogramma via de 4 thema’s N&T-onderwijs en in de 
flankerende W&T lijn die door alle studenten wordt gevolgd. Daarnaast en op diverse momenten worden er incidenteel door docenten ook 
kansen benut om op een vakintegratieve manier te werken en worden vanuit de opleiding daar ook voorbeelden voor aangedragen 
(Nederlands, rekenen – wiskunde, geschiedenis/aardrijkskunde).  Echter, vaak zijn de mogelijkheden voor de student op de werkplek 
beperkt door het op de diverse basisscholen vaak ontbreken van een praktijk rondom W&T en worden studenten nog onvoldoende 
ondersteund door de faciliteiten die de werkplek hun biedt. Ook merken we als opleiding dat N&T en een bredere W&T-benadering nog 
geen prominente plek geniet binnen de muren van basisscholen. Het werkveld vindt het moeilijk om vanuit de W&T gedachte 
vakintegratief te denken en te werken. Men beschouwt W&T al snel als ‘een vak erbij’ of als een snel overwaaiende ‘hype’ waardoor de 
investering in het vak achterblijft bij de landelijke wens, verwachtingen en geldende trend. Daarom willen we als opleiding graag laten 
zien dat goed en slim doordacht W&T-onderwijs vele mogelijkheden biedt waarbij de kinderen ontwikkelingskansen geboden worden en 
hun talenten worden aangesproken. Niet als een vak erbij maar denkend vanuit een versterkende combinatie met andere vakken in een 
win-win-situatie. Dit betekent dat het belangrijk is dat studenten goed zicht krijgen op mogelijkheden om vakken te verbinden en gaan 
begrijpen wat een onderzoekende en ontwerpende houding in brede zin betekent. Een optimalisering van de vakintegratieve aanpak 
gericht op zaakvallen en de kunst- en cultuurvakken in combinatie met 21ste century skills zal een versterking vormen voor de 3de- en 4de-
jaars studenten. Op deze manier ontwikkelen studenten meer zicht op mogelijkheden zodat ze binnen de basisschoolpraktijk meer 
armslag krijgen om meer met W&T te kunnen doen.  
 
 
2. Gewenste situatie 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
3. Beschrijf uw ambities en doelen en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om een duurzame en geïntegreerde verankering van 

W&T in het curriculum van uw pabo te realiseren. 
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Uitgangspunt voor de studenten van dNP vormt dat zij weten hoe en op welke manier W&T vormgegeven kan worden in een 
vakintegratief kader. Doel is om meer verbindingen met andere vakken/domeinen te maken waarbij het onderzoekend en ontwerpend 
leren als didactisch uitgangspunt een centrale plek inneemt. Wij kiezen voor een W&T benadering waarin onderzoeken en ontwerpen als 
scharnier fungeert om de fysische wereld om ons heen te koppelen met andere vakken/domeinen. De uitdaging ligt voor dNP in het 
daadwerkelijk concreet verbinden van W&T met taal, rekenen-wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en de kunst- en cultuurvakken 
(cultuureducatie).  
 
Optimlalisering curriculum jaar 1, 2 en 3: 
Binnen dNP werken we als bewijslast en toetsinstrument voor de student met formatieve en summatieve, geïntegreerde  
beroepsproducten (2 per Thema – a en b product). Daarin tonen studenten aan over voldoende theoretische en praktische kennis te 
beschikken. In deze beroepsproducten zijn per thema diverse vakken/domeinen aan elkaar geclusterd vanuit de opvattingen van 
integratief toetsen. De beroepsproducten doen een beroep op het maken van de koppeling tussen theorie en praktijk. W&T en 
onderzoekend en ontwerpend leren zal een prominente plek binnen deze beroepsproducten krijgen om vanuit de werkplek de vertaalslag 
naar themadoelen te kunnen maken. We kiezen ervoor om in de beroepsproducten van Thema 2, 6 en 10 een aanpassing te maken 
waardoor de student summatief moet aantonen dat hij/zij begrijpt wat onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T is en hoe dit 
geïntegreerd kan worden in de beroepspraktijk met koppeling naar andere vakken. In de SWOT, de leerovereenkomst en op het leerplein 
van de student moet vervolgens de opbrengst zichtbaar gemaakt worden. 
 
Optimalisering W&T-lijn: 
In het eerste- en tweedejaars curriculum is daarnaast via de W&T-lijn ruimte om met 2 bijeenkomsten per thema (8 thema’s in totaal) 
vakintegratieve verbindingen te realiseren. Binnen deze W&T-lijn kiezen we ervoor om een ervaren W&T collega te koppelen aan de 
diverse collega’s van de andere vakgebieden/domeinen om op die manier de mogelijkheden van W&T in een gezamenlijkheid neer te 
zetten. Gezamenlijk geven deze duo’s dan vorm, invulling en richting aan de W&T-lijn waarin het bereik volledig Pabo 1 en Pabo 2 is. Per 
thema wordt er voor een andere, inhoudelijke koppeling gekozen. Binnen deze lijn zal er telkens een koppeling zijn naar een van de 
volgende vier domeinen die evenredig aan bod komen: taal, rekenen, gamma-educatie (ak/gs), cultuureducatie (muziek, drama, 
beeldende vorming). Einddoel is daarmee de W&T-lijn te verbeteren tot een integratief, vakoverstijgend programma.  
 
Professionalisering pabodocenten: 
Voor de ontwikkeling van de pabodocenten ligt er, naast het zelf meer kennis en ervaring opdoen rondom ontwerpend en ontdekkend 
leren, de ambitie om pabostudenten die op de werkplek aan de slag zijn op de juiste manier te kunnen begeleiden en beoordelen ten 
aanzien van het W&T-onderwijs. Door verbindingen te maken tussen vakken en het samenwerken van docenten uit verschillende 
disciplines raken docenten meer bekend met de kenmerken van W&T of onderzoekend en ontwerpend onderwijs. Het bredere doel voor 
de pabo-docenten is tevens dat zij zelf, in hun eigen lessen binnen de diverse domeinen gebruikmaken van kenmerken van W&T 
onderwijs zoals onderzoekend en ontwerpend leren enerzijds en anderzijds het inzetten van 21ste - eeuwse vaardigheden.  
 
Optimalisering Leerjaar 3: 
Voor de derdejaars studenten wordt een optimaliseringsprogramma aangeboden waarbij de 21ste century skills het uitgangspunt vormen. 
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Doel is het kunnen verbinden van 21ste –eeuwse vaardigheden en competenties in een strakke verbinding met onderzoekend en 
ontwerpend leren volgens W&T. Zie ook bijlage 3. 
 
Optimalisering leerjaar 4: 
De vierdejaars studenten krijgen een excellentieprogramma aangeboden rondom nog nader te bepalen inhouden en thematieken. Deze 
zullen vorm en invulling krijgen volgens zogenaamde ‘masterclasses’. Doel is een optimalisatie en verdieping voor de startende 
leerkracht in relatie tot het belang en de positie van onderzoeken en ontwerpen volgens W&T. 
 
 
4. Beschrijf concreet aan welke kenmerken en criteria het curriculum van uw pabo zal voldoen wanneer er sprake is van een duurzame 

verankering van W&T.  
 
Kenmerken waaraan wij als opleiding na duurzame verankering van W&T willen voldoen kan het beste als volgt beschreven worden: 
Alle docenten en studenten zijn actief betrokken bij het werken volgens de uitgangspunten van W&T te weten onderzoekend en 
ontwerpend leren en het toepassen van 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast wordt door docenten en studenten waar mogelijk gewerkt 
vanuit integratie van domeinen met toepassing van de mogelijkheden van W&T.  
 
Dat betekent concreet dat alle studenten en docenten in alle 4 de leerjaren verder kennis hebben gemaakt en mogelijkheden hebben 
ontplooid voor het maken van koppelingen/verbindingen naar W&T. Dit vanuit het eigen vak maar ook vanuit het beoordelen en 
begeleiden vanuit het studie loopbaan (SLB) perspectief. Daarbij staat het verder professionaliseren en het ‘met en van elkaar leren’ 
centraal. Het gevoel van gelijktijdig (waar mogelijk ook samen met het werkveld ) met dezelfde inhoud bezig zijn versterkt als collectief 
de kracht en intensiteit waardoor er een optimaal platform ontstaat dat kruisbestuiving tussen opleiding en werkplek mogelijk maakt. De 
opzet volgens een leerjaar- en groepsoverstijgend karakter maakt het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en daardoor een maximaal 
rendement van de inspanning te behalen. Je maakt immers een meerslag wanneer je met meer mensen tegelijk met hetzelfde bezig 
bent. Daarbij bouwen we op in intensiteit en bewaken we een opgaande lijn vanuit leerjaar 1 naar de verdere leerjaren. 
 
We verkennen nog de mogelijkheden om bij de diverse ontwikkel- en scholingsmomenten de werkplek te betrekken bij de verdere 
kennismaking, optimalisatie en verdieping omdat daar veel kansen en mogelijkheden liggen en omdat we een gezamenlijke visie willen 
uitdragen die past binnen het concept ‘Opleiden in school’ van onze opleiding.  
 
Inhoudelijk gezien betekent dit dat er in elk leerjaar binnen SLB-groepen per thema W&T op een vakintegratieve manier neergezet wordt 
met een specifiek onderwerp per thema. Op deze manier is de koppeling en verbinding met de leerdoelen van de student  op een 
concrete en constructieve manier te maken. Inhouden vanuit het SLB-kader kunnen zijn: verhalend ontwerpen, cultuureducatie met 
leesbevordering, concrete contexten binnen rekenen – wiskunde, onderzoeken bij het jonge kind, etc. SLB-overleg tussen docenten 
onderling kan ideeën genereren waaruit de specifieke inhouden voor scholing en verdere professionalisering naar boven komen. 
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Professionaliseren pabodocenten:  
 
5. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle docenten van uw pabo bekend te maken met en 

bekwamer te laten worden met betrekking tot W&T. 
 
Doel is om alle docenten van De nieuwste Pabo te scholen en vertrouwd te maken op het gebied van de uitgangspunten van W&T. Alle 
docenten binnen ons opleidingsprogramma zijn SLB-er (studie-loopbaan-begeleider) en begeleiden onze studenten intensief op de 
werkplek in combinatie met de centrale visie volgens het concept ‘Opleiden in school’ met aanverwant te verrichten onderzoek in 
zogeheten ‘communities of practice’. Dit is de basis waarop het curriculum van de Nieuwste Pabo is ingericht en ontworpen. Studenten 
zijn in de praktijk veelvuldig met onderzoekend en ontwerpend leren bezig maar moeten hierin op adequate wijze ondersteund en 
begeleid worden. Door de scholing van W&T te verknopen met SLB en het werkplekleren, en door specifiek deze keuze te maken, kan er 
direct een stuk transfer gerealiseerd worden m.b.t. inhoud/didactiek op de werkplek met koppeling naar een realistische beroepspraktijk. 
Dat zal ervoor zorgen dat iedere docent van dNP elke student in voldoende mate op het gebied van geïntegreerd W&T-onderwijs kan 
begeleiden en/of beoordelen en kan ondersteunen bij ontwikkelingen en vraagstukken rondom W&T onderwijs.  
 
Aanpak: Per projectjaar volgen alle docenten twee studiedagen met als centrale leidraad: W&T en vakintegratief werken volgens 
onderzoekend en ontwerpend leren. Deze studiedagen richten wij in m.b.v. gastsprekers, workshops en verdiepende practica. Ook 
studenten die de vakprofilering W&T gevolgd hebben kunnen hierin ‘acte de presence’ geven. De inhoud en thema’s van de workshops en 
lezingen kan (waar mogelijk) mede door de SLB-groep bepaald worden. Op deze manier kunnen alle docenten een stuk eigenaarschap 
aanreiken en kan tegemoet gekomen worden aan de persoonlijke scholingswens. Voorbeelden voor de invulling van de studiedagen zijn:  

• Ervaringsgericht onderwijs en W&T door Ferre Laevers (CEGO) 
• Onderzoekend leren met jonge kinderen 
• Verhalend ontwerpen 
• Etc.    

 
Om te zorgen voor structurele inbedding en borging staat binnen de SLB-overlegmomenten W&T elke keer op de agenda. Daardoor 
zorgen we voor een aanvullend stuk continuïteit en kunnen we op deze manier kansen en knelpunten bespreken, nieuwe inhouden 
verkennen en aandragen voor de studiedagen, kan verder verdiept worden hoe studenten op de werkplek het beste begeleid en 
beoordeeld moeten worden en kunnen collega’s aangeven waar de persoonlijke behoeften en zorgen zitten.  
 
Naast de verdere professionalisering van de eigen docenten gaan de ambities van dNP verder. Onlosmakelijk aan onze visie is het een 
wens om ook de mentoren en schoolopleiders mee te nemen in dit scholingstraject. Zij zijn het immers die een belangrijke rol in de 
opleiding en ontwikkeling van onze studenten spelen. We verkennen op dit moment de mogelijkheden om in projectjaar 2 een gedeelte 
van de uitvoering en professionalisering in samenwerking met de opleidingsplek te organiseren zodat het bijkomend voordeel is dat ook 
de collega’s werkzaam in het werkveld blijvend kennis kunnen nemen van en betrokken blijven bij alle ontwikkelingen die er op het 
gebied van W&T plaatsvinden.  
Voor de W&T docenten willen we  ruimte bieden om deel te nemen aan verdiepende professionalisering, congressen, enz. Daarnaast zijn 
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twee sectie leden actief met een promotieonderzoek op het gebied van W&T en is een andere docent bezig met een masterstudie 
waarbinnen W&T onderwerp van oefening en onderzoek is. 

 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 
6. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle derde- en vierdejaars studenten van het studiejaar 2014-

2015 en 2015-2016 die nog onvoldoende opgeleid zijn in W&T van een inhaaltraject te voorzien. 
 
De derde- en vierdejaars studenten zullen wij een intensief andersoortig maatwerkprogramma bieden. Doel is het verder optimaliseren 
en verdiepen van vakintegratief werken volgens W&T met voldoende aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren. 
 
W&T is weliswaar een van de speerpunten van het curriculum van De nieuwste Pabo. Echter wij zien ter optimalisering en uitbreiding nog 
voldoende kansen en mogelijkheden die we willen benutten om ook de derde- en vierdejaarsstudent verder te bekwamen met betrekking 
tot de visie op inzet van W&T.  
 
Voor de 3de jaars studenten mikken wij op de benadering volgens de 21ste century skills in verbinding met de uitgangspunten van W&T. 
Immers, onderzoeken en ontwerpen volgens W&T in koppeling met de generieke vaardigheden volgens het nieuwe, moderne denken 
past naadloos bij elkaar. Het zijn immers dé vaardigheden waarin je in de 21ste eeuw mee verder kunt komen. Deze combinatie moet 
leiden tot een optimalisatie van het denken volgens het patroon van W&T waardoor onze studenten toegerust zijn op de moderne 
beroepspraktijk in de snel wijzigende ICT-gerichte en moderne media georiënteerde maatschappij. Daarbij haken we aan bij de 
competenties zoals deze volgens de 21ste century skills omschreven staan, te weten: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, 
communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, 
ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Deze denkhoudingen en –vaardigheden passen naadloos op 
het denken en werken volgens W&T (zie: bijlage 3). 
 
 
Voor de 4de jaars studenten voorzien wij in een verdere verdieping t.a.v. de mogelijkheden voor W&T in de praktijk. Bedoeling is dat 
studenten een aantal ‘masterclasses’ bijwonen waarin dieper ingegaan wordt op de kracht van onderzoekend en ontwerpend leren 
waardoor een verfijning met koppeling naar de aanstaande beroepspraktijk mogelijk is. Daarbij stellen we deze ‘masterclasses’ ook open 
voor mentoren en schoolopleiders. Een koppeling naar kunst en het ervaringsgericht onderwijs kan hierin gemaakt worden. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan de volgende inhouden: 

• ‘Masterclass’ door prof. Ferre Laevers, CEGO Leuven 
• Workshop rondom ‘Strandbeesten’ door Theo Jansen 
• ‘Kunstatelier W&T’ door Ruben Olislagers 
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• ‘Beeldende kunst en W&T’ door Driessens & Verstappen 
• Etc.. (mogelijkheden nog in te vullen) 

 
 
 
3. Ontwikkelingsplan 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 
7. Geef een globale omschrijving van het actieplan curriculum uitgewerkt naar 2 projectjaren. Beschrijf de acties die uitgevoerd gaan 

worden, de doelen en hoe deze gemonitord worden.  
 
 
Juli 2014 
t/m Juni 
2015 
 
 

1) Optimalisering en uitvoering W&T lijn in leerjaar 2. Gerichtheid op Thema 5 t/m 8. 
2) Formeren van SLB-teams per thema die zich bezig gaan houden met aandacht voor onderzoekend en ontwerpend 

leren binnen SLB om te verkennen waar, hoe en op welke plek W&T-verbindingen het beste te maken zijn. Alle 
docenten krijgen op 2 studiedagen per projectjaar een aanbod in relatie tot W&T om de kracht en het effect van 
onderzoekend en ontwerpend leren te kunnen doorgronden. W&T wordt een vast, terugkerend item binnen de SLB-
overlegmomenten. 

3) Koppeling van 21ste century skills aan onderzoekend en ontwerpend leren binnen W&T in Pabo 3. 
4) Inrichten ‘masterclasses’ in Pabo 4 met openstelling voor mentoren en schoolopleiders in projectjaar 2. 

 
 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

1) Optimalisering en uitvoering W&T lijn in zowel leerjaar 1 en leerjaar 2 op basis van de verkregen ervaringen 
binnen projectjaar 1. Gerichtheid op Thema 1 t/m 8. 

2) Structureel inbedden en borgen van W&T binnen de SLB-teams. In elk thema per leerjaar wordt aandacht besteed 
aan W&T/onderzoekend en ontwerpend leren. Daarvoor dient de SLB handleiding geoptimaliseerd te worden zodat 
onderzoekend en ontwerpend leren een blijvende plek binnen de werkplekbegeleiding krijgt. De SLB-teams kunnen 
een inhoudelijk, nader te verkennen thema zelf aandragen en uitwerken en op basis van workshops en 
gastsprekers kunnen zij inspiratie opdoen hoe en op welke manier W&T te integreren om dit beter te kunnen 
begeleiden en beoordelen. Hiervoor worden in het tweede projectjaar 2 studiedagen ingeruimd.  

3) Koppeling van 21ste century skills met aanverwante competenties aan onderzoekend en ontwerpend leren binnen 
W&T in Pabo 3 waardoor de W&T grondhoudingen en neigingen blijven verankerd en geborgd worden. 

4) Inrichten ‘masterclasses’ in Pabo 4 met openstelling voor mentoren en schoolopleiders waarbij mikken op een 
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nieuwe content die, op basis van de ervaringen uit projectjaar 1 en de input vanuit de SLB-geleding en het 
werkveld, nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Met andere woorden: we mikken daarbij op een andersoortige, 
vernieuwende inhoud dan eerder aangeboden. 

 
 
8. Beschrijf hieronder op welke wijze u W&T in uw curriculum gaat integreren, tenminste bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & 

techniek en waar u mogelijk relaties legt naar cultuureducatie). Beschrijf hoe het onderwijs er op hoofdlijnen zal uit zien en welke 
doelen het onderwijs moet bereiken. Beschrijf ook concreet welke overige vakken/thema’s bij voorkeur ook Nederlandse taal en 
rekenen/wiskunde betrokken zijn bij het stimuleren van een W&T grondhouding. Geef ook aan of het gaat om verplichting voor alle 
studenten of een keuzetraject.  

 
W&T komt na de 
vernieuwing tot uiting bij:2 

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving en de relatie naar W&T3 

 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Natuur en techniek 
Gezondheid 
Milieueducatie 
 

Geschiedenis: 
De relatie die hier binnen dNP naar W&T gemaakt kan worden is de didactiek van het “verhalend 
ontwerpen” van waaruit een vakintegratieve benadering gekozen kan worden. Het ‘win-win-model’ 
vormt daarbij het centrale uitgangspunt. Doel is om grondhoudingen van W&T op het vak geschiedenis 
te projecteren waardoor er binnen dit vak voldoende mogelijkheden zullen ontstaan voor 
onderzoekend en ontwerpend leren waardoor het historisch redeneren binnen het juiste tijdlijn-
perspectief ontstaat. 
 
Aardrijkskunde: 
Vanuit het beter begrijpen van de wereld om ons heen liggen er kansen en mogelijkheden om W&T 
met aardrijkskunde te verbinden. Te denken valt aan geografisch denken, navigeren, basis geologie, 
weer, ruimte, klimaat, etc. Onderzoeken en ontwerpen kan binnen deze verbinding concreet tot uiting 
gebracht worden. Voorbeelden zijn: onderzoek naar gesteenten, ontwerpen van 
weermeetinstrumenten, navigatiemiddelen ontwerpen, etc. Doel is om de georiënteerdheid op de 
wereld om ons heen vanuit een vakintegratieve gedachte beter te kunnen verkennen en doorgronden. 
 
Natuur en Techniek: 
Gezondheid: gezond en redzaam gedrag in relatie tot het eigen lichaam en de wereld om ons heen 
biedt veel mogelijkheden om met onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag te gaan. Het 
menselijk lichaam is immers een ‘levend systeem’ dat jonge kinderen fascineert. Waarnemen met 
zintuigen, gezonde voeding, bloeddruk in relatie tot hartslag en inspanning, het belang van bewegen 
en sport, etc. zijn inhouden waardoor je meer over jezelf en de wereld om je heen te weten kunt 
komen.   
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Milieueducatie: 
Mens en milieu, de levende natuur, ecosystemen, planten en organismen bieden perfecte 
mogelijkheden waaraan onderzocht of ontworpen en gemaakt kan worden. Voorbeelden zijn: het 
kunnen hanteren (of zelf ontwerpen) van een determineertabel, maken van een insectenzuigbuisje, 
bestuderen van planten en dieren, de kringloopsystemen, maken van observatieinstrumenten, etc. 
 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

Binnen het vak rekenen – wiskunde vormt het realistisch rekenen het uitgangspunt in de verbinding 
met onderzoeken en ontwerpen volgens W&T. Doel is dat Wetenschap en Technologie de context 
binnen het informeel leren kan leveren om te komen tot rekenen, mathematiseren, oplossen, 
redeneren, onderzoeken, ontwerpen, voorspellen, etc. De zogenaamde ‘Rijke rekenproblemen’ bij 
rekenen - wiskunde lenen zich bij uitstek voor een koppeling met W&T. Het gaat daarbij juist om de 
weg naar de oplossing toe en deze wordt via het spoor van onderzoeken, ontdekken en ontwerpen 
door leerlingen zelf gevonden.  
 
Talige experimenten en functionele en technische geletterdheid bij Nederlands vormen het centrale 
uitgangspunt in de verbinding met W&T. Immers, elk stukje onderzoek en ontwerp wordt ingebed in 
een tekstuele en talige situatie, uitleg, concretisering, presentatie, etc. Het gebruik van taal is 
onlosmakelijk verbonden met elke vorm en functie binnen W&T. Ook beeldtaal valt onder dit gebied 
zodat er veel kansen en mogelijkheden zijn voor de onderbouw van het basisonderwijs. Doel is het 
anders inrichten, doorontwikkelen en optimaliseren van de woordenschatonderwijs in relatie tot W&T-
contexten waaraan onderzocht, geredeneerd, ontworpen en gemaakt wordt. 

 
Beeldende vorming 
Drama 
Muziek 
Cultuureducatie (evt. ook 
gekoppeld aan de vakken) 
 

Onderzoeken en ontwerpen met (jonge) kinderen strekt zich ook uit over deze domeinen. Dramatisch 
spel, poppenspel, beeldende en technische doelen, materialen met eigenschappen en 
bewerkingstechnieken, etc. vragen ook voor onderzoeken, uitproberen, experimenteren en ontwerpen. 
Doel is het om in een functionele context W&T aan de culturele en vormende vakken te koppelen 
zodat de fysische en natuurlijke wereld verder wordt verkend en onderzocht. Voorbeelden kunnen zijn 
het zelf maken van een schaduwspel met drama, het zelf muziekinstrumenten maken, onderzoek doen 
naar akoestische eigenschappen van materialen, mengen van kleuren en chromatografie, etc. 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

W&T gaat binnen de Nieuwste Pabo een vast item worden binnen het SLB-overleg. Doel is om samen 
met studenten en het werkveld de kracht van onderzoekend en ontwerpend leren te gebruiken zodat 
jonge kinderen verder komen in ontwikkeling. Dit vraagt voor een nauwkeurige afstemming tussen 
opleiding en werkveld. Uitgangspunt is dat alle docenten van dNP studenten kunnen begeleiden en 
beoordelen op het gebied van W&T   

 
Minor 
 
Vakprofilering (Meijerink, 2012) 

Binnen dNP is er geen specifieke mogelijkheid voor het inzichten van een minor gericht op W&T. 
 
De huidige aangeboden vakprofilering W&T voldoet aan de uitgangspunten van de commissie 
Meijerink. Deze wordt op dit moment door enkele zeer ervaren vakdocenten uitgevoerd. Om meer een 
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Onderzoekslijn reflective 
practionar 
 
W&T lijn  
 
Leerwerk gemeenschappen 
 
Thema’s 
 

insteek te kiezen in een vakintegratieve verbinding, zeker met vakken die nu nog niet 
vertegenwoordigd zijn, is het noodzakelijk om een stuk optimalisering toe te voegen.  
 
De W&T lijn is eerder in dit plan bij punt 1 en punt 2 beschreven. 

 
Overige: 
 
 
 
 

-- 

 
9. Beschrijf hoe de pabo in haar curriculum gebruik wil maken van het leerplankader Wetenschap en Technologie van het SLO (van Graft 

e.a., 2013) en van de in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de pabo.3  
 

Het leerplankader W&T van het SLO zal als onderlegger onder alle W&T activiteiten van De nieuwste Pabo dienst doen. Dit zowel voor de 
onderwijsinhoud als het vaststellen van kennis, houding en vaardigheden ten aanzien van W&T. Daarnaast wijzen we op de verbinding 
die in het nieuwe leerplankader komt tussen W&T en aardrijkskunde en geschiedenis die we integreren binnen het lopende project. Zodra 
we meer zicht hebben op de concrete uitwerking van het leerplankader van het SLO zal dat inderdaad een rol spelen binnen alle 
activiteiten van dNP. 
 
 
 
10. Beschrijf hoe u vaststelt of de student resultaten met betrekking tot W&T aan de maat zijn. Welke vormen van toetsing worden 

gehanteerd en welk referentiekader gebruikt u daarbij.  
 

Allereerst bieden de beroepsproducten, waarin onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T zijn opgenomen, als referentiekader de 
mogelijkheid om te toetsen of de studentresultaten ‘aan de maat’ zijn. Hier zit tevens een procesmatige en begeleidende kant aan omdat 
studenten eerst een formatief beroepsproduct aanleveren waar zij feedback op krijgen alvorens verder te werken aan een summatief 

																																																													
3 Het leerplankader komt per 1 mei beschikbaar op de site van de SLO. De handreikingen voor de pabo worden in augustus verwacht. 
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beroepsproduct. Dit stuurt zowel het product- als het procesresultaat.  
 
Daarnaast neemt de student in zijn SWOT-analyse en in de op te stellen leerovereenkomst (aansturing via SLB) een extra aandachtspunt 
op ten aanzien van de initiële doelen vanuit dit W&T-project. Ook de observaties van de SLB-docenten bieden in voldoende 
aanknopingspunten om een beoordeling te kunnen afgeven over het handelen, de uitvoering en functioneren van de student. 

 
11. Beschrijf hoe u in het te ontwikkelen curriculum samenwerkt/spiegelt met de basisonderwijs ten aanzien van (veranderende) situatie 

rond W&T in het basisonderwijs.  
 

Aangezien De nieuwste Pabo werkplekleren als uitgangspunt heeft zal er direct een wisselwerking zijn tussen opleiding en werkveld. 
Daarbij zijn er al sinds de start van dit curriculum zogenaamde ‘Communities of practice’ operationeel waarin opleiding en werkveld de 
meest uiteenlopende thema’s uitwerken, waarin onderzoek wordt verricht en waarin studenten van Pabo 1 t/m Pabo 4 zitting nemen. De 
SLB-bijeenkomsten op de werkplek bieden daarnaast ook goede mogelijkheden. Immers, de SLB-begeleiding vindt plaats in zogenaamde 
‘leraarsnesten’ van waaruit de studie loopbaan begeleiding gelijktijdig met pabo 1 t/m pabo 4 wordt uitgevoerd. Vanuit deze gedachte 
worden mentoren en schoolopleiders nauw betrokken bij professionaliseren. De leraarsnesten worden o.a. gebruikt om 
groepsoverstijgend te werken en om ervaringen en kennis uit te wisselen. Onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T zal hier bij 
aan kunnen haken. 
 
Op dit moment onderzoeken we vanuit de SLB gedachte de mogelijkheid om in projectjaar 2 de verdere professionalisering van 
docenten, mentoren en schoolopleiders op de werkplek uit te voeren.  
 
 

 
 
Professionaliseren pabo docenten:  
 
12. Beschrijf de doelen die u heeft voor de professionalisering waarmee de pabodocenten hun onderwijs met W&T (onderzoeken en 

ontwerpen) kunnen verrijken4. Maak eventueel onderscheid in groepen docenten die verschillende trajecten/doelen hebben.  
 
Dit onderdeel kunnen we uitsplitsen in diverse categorieën: 

• De W&T lijn: in projectjaar 1 optimaliseren we de W&T lijn van Pabo 2. Docenten die een uitvoerende rol hebben in ons tweede 
leerjaar zullen hierin een rol nemen. Dat betekent concreet dat de docenten die uitvoerende taken verrichten op de domeinen 
Nederlands, Rekenen , Gamma (geschiedenis/aardrijkskunde) en Cultuur (drama/muziek/beeldende vorming) W&T gericht 
kunnen verbinden aan hun eigen domein met als doel onderzoekend en ontwerpend leren op basis van W&T-contexten te kunnen 
ontwerpen, inrichten, uitvoeren en evalueren/bijstellen/verbeteren.  
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• Uitvoering en beoordeling binnen de beroepsproducten van thema 2, 6 en 10: Alle docenten die betrokken zijn in deze 3 
thema’s zullen aan de slag zijn met het begeleiden en beoordelen van studenten gericht op onderzoeken en ontwerpen. De nieuw 
verkregen inzichten vanuit de eigen professionalisering zal daarom direct omgezet kunnen worden. Het handelt hier om de 
volgende vakken/domeinen: Nederlands, rekenen – wiskunde, menswetenschappen, oriëntatie op jezelf en de wereld, 
kunstzinnige vorming. 
 

• De eigen professionalisering van pabo docenten: Alle docenten krijgen per projectjaar een tweetal studiedagen aangeboden 
en maken via het SLB-verband en het begeleiden en beoordelen van beroepsproducten dieper kennis met de kracht en 
mogelijkheden van onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T. Doel is dat elke docent na afloop van het tweejarige project 
eigen mogelijkheden heeft ontwikkeld in relatie tot de vakintegratie met onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T. De 
docenten van de vaksectie N&T verdiepen zich verder zodat zij collega’s van de pabo en het werkveld kunnen inspireren bij het 
laten aansluiten van W&T bij de diverse vakgebieden. Tevens kunnen de vakdocenten als expert fungeren om SLB’ers te 
ondersteunen.  

 
 

13. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel met de pabo docenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 
bijbehorende activiteiten zoals: inhoud, frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 

 
Alle docenten van de pabo zullen betrokken worden bij het begeleiden en beoordelen van W&T activiteiten op de werkplek. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat elke collega in een hoge mate van intensiteit en waar mogelijk op hetzelfde moment met W&T aan de slag is. 
Daarom plannen we per studiejaar/horizontaal geprogrammeerd over de 3 studiejaren heen de professionalisering om een zo groot 
mogelijk bereik te realiseren. Concreet betekent dit dat in periode 2, 6, 10 en de W+T-lijn alle pabo docenten en collega’s binnen de 
opleiding en in het werkveld met W&T bezig zijn ten einde een maximaal rendement te krijgen. Kruisbestuiving en het gevoel van 
gelijktijdigheid/gezamenlijk in de regio met hetzelfde bezig zijn versterkt de kracht van de inspanning (meerslag). 
 
Voor de intensiteit mikken we op een professionalisering met extra studiedagen (totaal van 16 uur per docent/SLB’er per projectjaar) 
waarin we alle docenten van de pabo bereiken. Daarnaast de opzet binnen de W&T-lijn die de docenten uit de verschillende 
vakken/domeinen aan W&T verbindt. Als derde noemen we het SLB-overleg waaraan elke docent deelneemt en waarin W&T als 
prominent agendapunt op de overlegagenda staat. Door deze manier van werken ontstaat er de mogelijk om de SLB-ervaringen uit te 
wisselen zodat met en van elkaar leren ontstaat. 
 
De docenten van de vaksectie W&T nemen deel aan de Natuur, Wetenschap en Techniek conferentie van NIBI in 2014. Tevens zullen 
telkens zoveel mogelijk mensen uit de sectie deelnemen aan de masterclasses van onze eigen pabo, en andere pabo’s. De drie docenten 
die zelf onderzoek doen schrijven gedurende de looptijd van het project verschillende (vak)publicaties (bv. in JSW) als continue training 
om de vertaalslag van theorie naar de praktijk goed te kunnen maken. Ook gaat een collega die zie zich specialiseert in het Jonge Kind 
naar een bijeenkomst van het Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind waar lezingen en werkgroepen rond het thema w&t centraal 
staan. Zij verdiept zich maar zal ook de collega’s van de sectie op hoogte brengen van de inhoud van deze professionalisering. 
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14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
De evaluatie van de professionalisering vindt voor een groot gedeelte plaats door te kijken naar de resultaten op curriculumniveau.  
Doordat de docenten zowel getraind worden, als zelf aan zet zijn bij het herontwerpen en optimaliseren van het curriculum kunnen we 
aan het curriculum zien of de professionalisering de gewenste resultaten oplevert.  
Alle docenten werken mee aan het optimaliseren van de SLB bijeenkomsten en toetsing en moeten het aangepaste curriculum ook in de 
praktijk brengen. In de bestaande overlegmomenten word steeds gepeild in hoeverre docenten hiertoe in staat zijn, of nog tegen 
problemen aan lopen. Door in een volgende scholings-/professionaliseringsdag aan de knelpunten aandacht te besteden sluiten we aan 
bij de wensen van de docenten.  
 
In het SLB-overleg, waaraan elke pabo docent deelneemt, zal W&T een vast speerpunt op de agenda vormen. De voorzitter van dit 
overleg zal structureel de opbrengsten en meerwaarde van dit professionaliseringstraject bewaken en in gezamenlijkheid met de 
projectleider de evaluaties en opbrengsten bespreken. Rijke opbrengsten zullen uitgewisseld worden; kansen en knelpunten kunnen op 
deze manier regelmatig besproken worden. Inhouden en te verkennen thema’s worden op deze manier gegenereerd. 

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
De nieuwste Pabo wil graag samenwerken met Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Hogeschool De Kempel, Hogeschool HAN en Avans 
Hogeschool (contacten al gelegd tijdens de netwerkbijeenkomsten) conform de uitgetekende regio’s. Eventueel zouden gezamenlijke 
activiteiten ontplooit kunnen worden. De samenwerkingspartners kunnen tevens dienen als critical friends en sparring partners. 	
 

 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: 
 
16. Beschrijf de doelen die u heeft ten aanzien van de inhaalslag voor alle derde- en vierdejaars studenten van het studiejaar 2014-2015 

en 2015-20166.  
  
Doelen derdejaars: 

• Zicht op competenties rondom de 21ste century skills in relatie tot onderzoeken en ontwerpend leren volgens W&T. 
• Studenten hebben zicht op de kracht van integratief werken en weten welke rol nieuwe media en ICT hierin vervullen. 
• Studenten hebben kennis van onderzoekend en ontwerpend leren als vakoverstijgende didactiek. 
• Studenten hebben kennis opgedaan over veel voorkomende thematieken/inhouden rondom W&T. 
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Doelen vierdejaars: 

• Studenten hebben een positieve, startbekwame houding t.o.v. onderzoekend en ontwerpend leren en W&T. 
• Studenten zijn in staat zelf vakintegratieve verbindingen te leggen in relatie tot onderzoekend en ontwerpend leren. 
• Studenten kunnen de context van W&T functioneel toepassen (tenminste bij de vakken kunt en cultuur, rekenen – wiskunde, 

Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis). 
 
 
 
17. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel bij de betreffende studenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 

bijbehorende activiteiten zoals: frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 
 
Alle derdejaars studenten volgen de W&T lijn in Thema 10 en krijgen een aanbod gericht op 21ste century skills in verbinding met 
onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T. 
 
Alle vierdejaars studenten volgen diverse ‘masterclasses’ die hun als startbekwame leerkracht inzicht verschaffen in de kracht van 
onderzoekend en ontwerpend leren volgens W&T. 
 

 
18. Beschrijf hoe u deze inhaalslag binnen het vigerende curriculum van het 3e en 4e jaar gaat organiseren en hoe u alle studenten 

bereikt. 
 

De inhaalslag zal komen uit de W&T lijn die alle derdejaars studenten verplicht volgen, uit de overdracht volgens de 21ste century skills 
en vanuit de ‘masterclasses’ voor Pabo 4. Daarnaast staat W&T met O&O-leren prominent op de SLB agenda waardoor ook hier een stuk 
overdracht en kennistransfer ontstaat. Op deze manier bereiken we alle studenten binnen ons curriculum. 
 

 
19. Beschrijf op welke wijze u tussentijds het deze inhaalslag evalueert op doelen7 en indien nodig deze tijdens de twee projectjaren 

bijstelt.  
 
De inspanningen zullen voor de derde- en vierdejaars studenten middels een enquête worden geëvalueerd. Ons kwaliteitszorgorgaan zal 
daarvoor alle studenten aanschrijven en de voortgang monitoren zodat lopende het traject bijstellingen kunnen worden gedaan. Op die 
manier kunnen we goed greep houden op de door onszelf gestelde doelen. 
 
  



	
	

Format	‘Wetenschap	en	technologie	op	de	pabo’		Mei	2013.	 		22	

 

C. Proces deelname 
 
Het “Plan Wetenschap en Technologie in de pabo” is geen individueel traject. Het uitgangspunt van het LOBO is dat er een 
gemeenschappelijke beweging in gang wordt gezet. Dit betekent dat er tevens een faciliterende en monitorende proceslijn is 
georganiseerd waardoor de projecten optimaal kunnen profiteren van elkaar. Dat betekent dat in het projectplan ook wordt opgenomen 
hoe de pabo’s elkaar ontmoeten in netwerkbijeenkomsten en clusterbijeenkomsten die peerreviews en masterclasses organiseren8. 
 
Landelijke procesactiviteiten  
 
20. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen (toevoegen) aan netwerkbijeenkomsten (2014 2x, 

2015 3x, totaal 5) 
 

Leren: 
• Hoe en op welke manier andere pabo’s invulling en uitvoering aan dit project geven. 
• Hoe te komen tot de verdere professionalisering van pabo-docenten zodat doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 
• Of pabo-docenten ook echt de vakintegratieve koppeling naar O&O leren binnen hun eigen vakgebied/domein maken met 

koppeling naar W&T. 
 
Toevoegen/delen: 

• Hoe werkplekleren het gedachtegoed van onderzoekend en ontwerpend leren in relatie tot W&T kan versterken. 
• Wat de’ leeraarsnesten’ en ‘communities of practice’ met de combinatie van SLB bijdragen aan het denken volgens W&T. 

 
Hiernaast lijkt het ons zinvol aan de start van de projectperiode (najaar 2014) een landelijk congres te organiseren met lezingen van 
experts en bijdragen van alle betrokken pabo’s. Aan het einde van de projectperiode zou een slotconferentie kunnen worden 
georganiseerd door alle betrokken pabo’s (landelijk of regionaal georganiseerd). 
 

 
 
Cluster procesactiviteiten  
 

21. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen aan (toevoegen) peer reviews (2014 1x, 2015 2x, 
totaal 3) 
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Leren: 
• Inzicht verkrijgen in de optimalisatie/verbeterslag die we maken t.a.v. het curriculum, de W&T-lijn en de professionalisering voor 

pabo docenten. 
 
Toevoegen/delen: 

• Bijdragen aan wat de W&T-lijn, de masterclasses en het denken volgens de 21ste eeuwse vaardigheden bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de student. 

• Inzichtelijk maken wat werkplekleren toevoegt aan de W&T-gedachte in relatie tot onderzoekend en ontwerpend leren. 
 
Hiernaast lijkt het ons zinvol aan het einde van het eerste projectjaar een regionaal symposium te organiseren waarin 
praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd en uitwisseling plaats kan vinden in de vorm van discussie/gespreksrondes. 
 

 
22. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken van en wat u kunt bijdragen aan het organiseren van masterclasses (2014 1x, 2015 2x, 

totaal 3) 
 

Leren: 
• Hoe interessante inhouden te selecteren voor studenten met een afwisseling in inhoud, thema en uitvoering. 
• Hoe integratief W&T-onderwijs te verbinden aan andere vak- en vormingsgebieden/domeinen. 
• Hoe docenten blijvend betrokken en gemotiveerd te houden om met W&T inhouden aan de slag te gaan. 

 
Toevoegen/delen: 

• Masterclasses en workshops rondom 21ste century skills. 
• Workshops in relatie tot de vakprofilering en W&T-lijn. 

 
 

23. Beschrijf welke bijdragen in de vorm van ervaringen, good practices, trajecten, modules, enz. u nu al kunt aanbieden. 
 

De W&T-lijn, de vakprofilering W&T, leren in de 21ste eeuw volgens nieuwe media, exemplarische voorbeelden van vakintegratief werken 
volgens W&T, de kracht van onderzoeken en ontdekken bij N&T, professionaliseren en onderzoek doen in ‘communities of practice’. 
 
 

 
 
Overige samenwerking pabo’s 
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Naast de geformaliseerde procesactiviteiten zullen pabo’s elkaar ook ontmoeten op basis van andere samenwerkingsverbanden en hier 
synergie willen bereiken. 
 
24. Beschrijf met welke andere pabo’s en op welke punten u met elkaar wilt uitwisselen en samenwerken. 

 
Graag werken wij samen met: 
• Fontys Hogeschool Kind en Educatie 
• Hogeschool De Kempel 
• Avans Hogeschool en  
• Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
 

 
 

D. Evaluatie en bijstelling 
 

25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
Voor het monitoren en bewaken van de voortgang van het project maken we gebruik van voormeting, nametingen en tussentijdse 
evaluaties in de vorm van af te nemen enquêtes. Daarnaast komt de bespreking van de voortgang van het project structureel terug in 
het SLB-overleg, is het een terugkerend thema op studiedagen en in de algemene docentenvergadering. 
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Eindnoten bij het format  

	
																																																													
1	Zie	voor	de	begripsomschrijving	en	duiding	van	“Wetenschap	en	Technologie”	versus	“Natuur	en	Techniek”	de	toelichting	bij	dit	format.		
2	De	dikgedrukte	domeinen/vakken	worden	bij	voorkeur	genoemd	als	mogelijkheden	om	Wetenschap	en	Technologie	mee	te	verbinden	maar	er	zijn	ook	andere	
mogelijkheden	en	invalshoeken.	
3	Maak	goed	duidelijk	hoe	de	kerngedachte	van	W&T	past	bij	de	doelen,	inhouden	en	vormgeving	van	de	curriculum	onderdelen.	
4	Maak	hiervoor	eventueel	gebruik	van	het	advies	van:		

• de	verkenningscommissie	hfdst.	2	en	3;	Wetenschap	en	te	Clevers,	H.,	&	Willems,	R.	(2013).	Advies	Verkenningscommissie	wetenschap	en	technologie	primair	
onderwijs.	Utrecht	-Den	Haag:	PO-Raad,	Platform	Bèta	Techniek.	

• samenvattening,	conclusies,	aanbevelingen	en	bijlagen;	van	Casteren,	W.,	van	den	Broek,	A.,	Hölsgens,	R.,	&	Warps,	J.	(2014).	Wetenschap	en	technologie	op	de	
pabo;	een	inventarisatie	van	de	stand	van	zaken	2013	(pp.	98).	Nijmegen:	ResearchNed.	

• W&T	houding	en	vaardigheden	pg.	17-23;	van	Graft,	M.,	Klein	Tank,	M.,	Beker,	T.,	&	Bakker,	A.	(2013).	Wetenschap	en	technologie	bij	het	leergebied	Oriëntatie	op	
jezelf	en	de	wereld;	een	richtinggevend	leerplankader.	Enschede:	SLO,	nationaal	expertisecentrum	leerplanontwikkeling.	

5	Denk	aan	het	instellen	van	focusgroepen,	houden	van	interviews	of	enquêtes,	enz.	
6	Zie	voetnoot	4	
7	Zie	voetnoot	5	
8	Over	de	opzet	van	dit	proces	volgt	op	korte	termijn	meer	informatie.	


