
 

 
Onderzoekende pabo’s  
 
Van industrie naar kennismaatschappij 
Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij.  
Belangrijk is het besef dat jongeren moeten worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan. De 
aanname daarbij is dat binnen al deze verschillende banen een aantal taken in principe vergelijkbaar 
zijn en om andere, nieuwe competenties vragen. 
 
Onderwijs: Domeinoverstijgende competenties 
Binnen verschillende banen zijn een aantal kerntaken vergelijkbaar. Deze banen vragen deels om 
dezelfde (bèta-)competenties, zoals kritisch denken, creativiteit en ‘problem solving’. Het onderwijs 
moet bijdragen aan de ontwikkeling van deze domeinoverstijgende competenties. Op dit moment is 
daar op scholen echter nog te weinig aandacht voor. Het onderwijs staat voor de uitdaging staat om 
curricula te ontwikkelen die relevant zijn voor de 21e eeuw.  In de kern draait het erom dat scholen 
de gewoonten, houdingen en vaardigheden cultiveren die ervoor zorgen dat jongeren uitdagingen en 
onzekerheden vol vertrouwen, kritisch, creatief en onderzoekend aangaan.  

 

Pabo: Bèta-denken bij leraren en leerlingen 
Een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de lerarenopleidingen is enerzijds bij te dragen aan 
de ontwikkeling van de domeinoverstijgende competenties bij aanstaande leraren en ze anderzijds te 
leren hoe deze competenties bij leerlingen kunnen stimuleren. De manier waarop studenten worden 
opgeleid op de pabo heeft een directe invloed op de praktijk van het basisonderwijs. Aanstaande 
leraren die zijn aangespoord tot ontdekkend en onderzoekend denken (bèta-denken), zijn beter 
toegerust en meer bereid om deze competenties ook bij hun leerlingen te bevorderen.   
 
Conceptueel kader en ‘good practices’  
Met dit onderzoek wordt een conceptueel kader ontworpen, waarin uiteengezet wordt welke 
vaardigheden en houdingen aandacht moeten krijgen op lerarenopleidingen. Vervolgens wordt 
bekeken hoe aanstaande leerkrachten deze domeinoverstijgende competenties het beste kunnen 
ontwikkelen. Daarbij worden bestaande ‘good practices’  op dit gebied geïdentificeerd en worden  
nieuwe ‘good practices’ in de eerste twee jaar van de betrokken pabo’s ontwikkeld.  
De resultaten worden zowel in een rapport als op een website gepubliceerd. Belangstellende pabo’s 
kunnen beschikken over deze informatie, geïnspireerd worden en de kans geboden aan te haken bij 
de ontwikkelingen. 
 
Gewenst eindresultaat 
Doel van dit project is de ontwikkeling van een curriculumblauwdruk gericht op de bevordering van 
onderzoekend/ontwerpend denken en leren in de lerarenopleiding en de implementatie ervan in de 
eerste twee leerjaren. 
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