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Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  

Op	  1	  mei	  2013	  start	  het	  lectoraat	  ‘Wetenschap	  &	  Techniek’	  in	  het	  onderwijs	  bij	  Saxion.	  
Binnen	  het	  basisonderwijs	  is	  er	  nog	  altijd	  weinig	  aandacht	  voor	  wetenschap	  en	  techniek.	  Het	  
nieuwe	  lectoraat	  richt	  zich	  er	  dan	  ook	  op	  om	  de	  intensiteit	  van	  het	  onderwijs	  in	  wetenschap	  
en	  techniek	  te	  verhogen	  en	  de	  kwaliteit	  ervan	  te	  bevorderen.	  Het	  lectoraat	  wordt	  
ondergebracht	  binnen	  de	  Academie	  Pedagogiek	  &	  Onderwijs	  in	  Deventer.	  Symen	  van	  der	  
Zee	  wordt	  de	  lector	  en	  Martine	  Gijsel	  en	  Diny	  van	  der	  Aalsvoort	  	  associate	  lectoren.	  

De	  gemiddelde	  basisschoolleraar	  besteedt	  minder	  dan	  een	  uur	  per	  maand	  aan	  wetenschap	  
en	  techniekonderwijs.	  Dat	  er	  zo	  weinig	  tijd	  voor	  genomen	  wordt,	  is	  begrijpelijk.	  Realisatie	  
van	  wetenschap	  en	  techniek	  in	  het	  onderwijs	  is	  voor	  leraren	  niet	  eenvoudig.	  Bovendien	  is	  
het	  curriculum	  al	  overladen;	  veel	  tijd	  en	  aandacht	  wordt	  besteed	  aan	  het	  aanleren	  van	  de	  
basisvaardigheden	  rekenen	  en	  taal.	  Deze	  vaardigheden	  kunnen	  echter	  ook	  in	  de	  context	  van	  
het	  wetenschap	  en	  techniekonderwijs	  aangeleerd	  worden.	  In	  het	  buitenland	  zijn	  hier	  al	  
positieve	  ervaringen	  mee	  opgedaan,	  maar	  in	  Nederland	  is	  nog	  maar	  weinig	  sprake	  van	  
geïntegreerd	  wetenschap	  en	  techniekonderwijs.	  Het	  lectoraat	  beoogt	  hierin	  verandering	  te	  
brengen.	  Het	  richt	  zich	  op	  het	  onderzoeken	  van	  een	  geïntegreerd	  curriculum	  wetenschap	  en	  
techniek	  met	  de	  basisvaardigheden	  taal	  en	  rekenen	  en	  de	  wijze	  waarop	  leraren	  ondersteund	  
kunnen	  worden	  in	  het	  integreren	  van	  het	  onderwijs.	  “Door	  in	  het	  wetenschap-‐	  en	  
techniekonderwijs	  expliciet	  aandacht	  te	  besteden	  voor	  de	  basisvaardigheden	  rekenen	  en	  
taal	  (en	  omgekeerd),	  lijken	  we	  drie	  vliegen	  in	  één	  klap	  te	  slaan”	  denkt	  Jan-‐Auwke	  
Diepenhorst,	  Directeur	  Academie	  Pedagogiek	  &	  Onderwijs	  van	  Saxion.	  “Maar	  of	  dit	  
daadwerkelijk	  ook	  het	  geval	  is,	  zullen	  we	  moeten	  onderzoeken”.	  	  

Het	  lectoraat	  is	  onderdeel	  van	  het	  Kenniscentrum	  Onderwijs	  &	  Innovatie	  (KCOI).	  De	  lector	  
Symen	  van	  der	  Zee	  is	  kenniskringlid	  bij	  het	  lectoraat	  Daltononderwijs	  en	  
vernieuwingsonderwijs.	  Aan	  het	  lectoraat	  zijn	  tevens	  een	  associate	  lectoraat	  taaldidactiek	  
(Martine	  Gijsel)	  	  en	  een	  associate	  lector	  rekendidactiek,	  Diny	  van	  der	  Aalsvoort,	  verbonden.	  	  
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