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Samenvatting
In deze rapportage is verslag gedaan van onderzoek naar de mogelijkheden van geïntegreerd
onderwijs in wetenschap en techniek (science) op de lerarenopleiding. Het onderzoek bestond uit twee
deelstudies, die de basis vormen voor het ontwerpen van een geïntegreerd aanbod van wetenschap en
techniek en de vakken taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding voor het basisonderwijs
(pabo).
De eerste studie betreft een systematische reviewstudie naar de huidige kennisstand over een
geïntegreerd aanbod ten aanzien van wetenschap en techniek en taal en rekenen-wiskunde op de
lerarenopleiding. In deze reviewstudie stonden drie vragen centraal, namelijk: Op welke wijze zijn de
vakken science en taal en rekenen-wiskunde in de studies geïntegreerd? Wat is het effect van een
geïntegreerd leeraanbod van science en taal en/of rekenen-wiskunde? En tot slot: Welke aanbevelingen
worden geformuleerd ten aanzien van integratie van science met rekenen-wiskunde en/of taal op de
lerarenopleiding? Er is op drie manieren gezocht naar publicaties hierover: 1) zoektocht in
verschillende elektronische databanken, 2) handmatige doorzoeking van relevante tijdschriften en 3)
de sneeuwbalmethode. Uit de resultaten blijkt dat science, taal en rekenen-wiskunde op verschillende
manieren geïntegreerd zijn in de studies, waarbij een interdisciplinaire vorm van integratie het meest is
toegepast. De integratie met taal en/of rekenen-wiskunde heeft een positief effect op de vakkennis
van studenten. Bij de interpretatie van dit resultaat moet echter rekening worden gehouden met de
methodologische beperkingen van de studies. De resultaten met betrekking tot de self-efficacy zijn
niet eenduidig; in een deel van de studies wordt geconcludeerd dat het geïntegreerde leeraanbod een
significant positief heeft op de ontwikkeling van de self-efficacy, in andere studies zijn geen
verschillen gevonden. Op basis van de geselecteerde studies kunnen geen uitspraken worden gedaan
over het effect van een geïntegreerd leeraanbod op de pedagogical-content knowledge en het
vermogen van aanstaande leraren om vakken te integreren, omdat er nog te weinig onderzoek naar is
gedaan.
De tweede studie betreft twee casestudies op de lerarenopleiding van Saxion. Deze
lerarenopleiding heeft twee locaties met elk een eigen curriculum. De twee locaties zijn daarom
beschouwd als twee cases. In de casestudies stonden zes vragen centraal, namelijk: (1) Op welke wijze
conceptualiseren lerarenopleiders en studenten de begrippen integratie en wetenschap en
techniek(onderwijs)? (2) Wat zijn volgens lerarenopleiders belangrijke verschillen tussen
vakkenintegratie op de lerarenopleiding (lerarenopleiders en studenten) en vakkenintegratie op de
basisschool (leerkrachten en leerlingen)? (3) Wanneer en op welke wijze integreren lerarenopleiders het
eigen vak met andere vakken volgens henzelf en volgens de studenten? (4) Wat zijn volgens
lerarenopleiders en studenten de voor- en nadelen van integratie op de lerarenopleiding
(lerarenopleiders en studenten) en op de basisschool (leerkrachten en leerlingen)? (5) Wat is de
houding van lerarenopleiders en studenten ten opzichte van het integreren van wetenschap en
techniek met taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding? (6) Welke aanbevelingen doen
lerarenopleiders en studenten aan de lerarenopleiding met betrekking tot de ontwikkeling en
implementatie van onderwijs op de lerarenopleiding waarbinnen wetenschap en techniek met taal en
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rekenen-wiskunde wordt geïntegreerd? De gegevens over de percepties van lerarenopleiders en
studenten ten aanzien van vakkenintegratie zijn verzameld met behulp van een semigestructureerd
interview. De resultaten lieten zien dat lerarenopleiders en studenten verschillende definities
rapporteerden voor integratie en/of voorbeelden gaven van geïntegreerd onderwijs die varieerden in
vorm en mate van integratie. Ondanks deze variatie, beschreven alle lerarenopleiders integratie als
‘onderwijs dat vorm krijgt in een project of thema waarbinnen op hetzelfde moment aan doelen van
verschillende vakken wordt gewerkt’. Deze definitie sluit het meest aan bij een interdisciplinaire vorm
van integratie. Alle opleiders brachten naar voren dat een belangrijk verschil tussen integratie op de
basisschool en de lerarenopleiding zit in de mate waarin het wenselijk is dat vakken herkenbaar zijn.
De opleiders van beide locaties gaven aan dat er in het huidige curriculum weinig sprake is van
geïntegreerd onderwijs. Er werden verschillende voor- en nadelen genoemd van integratie op de
lerarenopleiding en de basisschool. Hoewel alle opleiders aangaven dat zij positief staan tegenover
integratie van wetenschap en techniek met taal en/of rekenen-wiskunde in het curriculum van de
lerarenopleiding, benoemden zij ook het spanningsveld met de invoering van de kennistoetsen en de
daarmee samenhangende nadruk op de losse vakken.
Tot slot worden er verschillende aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de ontwikkeling,
vorm en inhoud van een geïntegreerd leeraanbod. De belangrijkste aanbevelingen zijn: (1) percepties
en mogelijkheden verkennen, (2) collaboratief leren en werken, (3) onderdompeling, (4) hands-on
inquiry, (5) team-teaching, (6) collaboratief ontwerpen, en (7) experimenteren in de praktijk.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Deze studie is uitgevoerd in het kader van TechYourFuture, een expertisecentrum voor hoogwaardig
techniekonderwijs in Nederland (zie www.techyourfuture.nl). Het centrum beoogt het genereren van
kennis en oplossingen om er voor te zorgen dat er meer studenten kiezen voor een bèta-opleiding, en
een grotere uitstroom van studenten die kiezen voor een technisch beroep. In Nederland kiezen
namelijk nog altijd veel minder jongeren voor bètatechniek dan in de rest van Europa (Rocard et al,
2007). Deze situatie is zorgelijk; doordat de komende jaren veel technici met pensioen gaan, ontstaat
er een groot tekort aan technisch personeel. Om de kenniseconomie te laten floreren zijn in ieder geval
voldoende kenniswerkers nodig. In dit licht wordt van het onderwijs gevraagd een bijdrage te leveren.
Het moet voor jongeren aantrekkelijker worden om te kiezen voor een toekomst in de bètatechniek.
Sinds 2000 zijn er in Nederland verschillende initiatieven ontplooid met als doel wetenschap en
techniek een prominentere plek in het basisonderwijs te geven. Hoewel initiatieven zoals die van het
Platform Bèta Techniek hebben bijgedragen aan de professionalisering van leerkrachten, en
toegenomen aandacht voor wetenschap en techniek in het basisonderwijs, hebben de initiatieven niet
geleid tot een structurele inbedding van wetenschap en techniek in het curriculum van het
basisonderwijs. Door de huidige focus op taal- en rekenopbrengsten in het basisonderwijs lijkt er
momenteel zelfs minder tijd te worden besteed aan wetenschap en techniek dan voorheen. Zo blijk uit
PPON-peilingen (2011) dat scholen gemiddeld een kwartier (scholen die geen VTB 1-traject hebben
gevolgd) tot een half uur (scholen die wel een VTB-traject volgden) per week aan techniek besteden.
Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat onderzoek laat zien dat de interesse voor wetenschap en
techniek moet worden gewekt voor het veertiende levensjaar (Osborne & Dillon, 2008). In het
vasthouden of wekken van interesse voor wetenschap en techniek speelt het basisonderwijs dus een
cruciale rol (Turner & Ireson, 2010).
Omdat eerdere initiatieven niet hebben geleid tot een structurele inbedding, hebben de PO-Raad
en het Platform Bèta Techniek een verkenningscommissie gevraagd aanbevelingen te doen over de
wijze waarop wetenschap en techniek in het basisonderwijs duurzaam geïmplementeerd kan worden
(Brief, OC&W aan TK, 2013). Deze aanbevelingen zouden niet enkel betrekking moeten hebben op het
basisonderwijs, maar ook op de pabo’s. Zowel de maatregelen van minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de aanbevelingen van de
verkenningscommissie zijn meegenomen in het techniekpact 2020 (Techniekpact, 2013). In het
techniekpact 2020 zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop schoolbesturen, bedrijven en
overheid gezamenlijk ervoor gaan zorgen dat meer jongeren voor een technische opleiding kiezen.
Voor de pabo’s betekent dit dat zij vanaf 2014 de kennisbasis natuur en techniek moeten invoeren en
tevens wordt van hen verwacht dat zij wetenschap en technologie, waarbij het gaat om onderzoekend
en ontwerpend leren, integreren in het curriculum en de houding en vaardigheden van lerarenopleiders
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op dit gebied verder ontwikkelen (Techniekpact, 2013). Deze afspraken impliceren aanpassingen in het
pabocurriculum, waarbij er van pabo’s wordt verwacht dat zij meer tijd gaan besteden aan
wetenschap- en techniekonderwijs en wel specifiek aan de didactiek van het onderzoekend en
ontwerpend leren, dat zij zelf onderwijs in wetenschap en techniek integreren met andere vakken, en
opleidingsdocenten professionaliseren op zowel het gebied van integratie als de didactiek van het
onderzoekend en ontwerpend leren.
In deze rapportage staat het onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding centraal.
Studenten van de pabo moeten voldoende toegerust zijn om hun toekomstige leerlingen kennis en
vaardigheden met betrekking tot wetenschap- en techniekonderwijs bij te brengen. Meer specifiek
staat in de onderzoeksrapportage centraal wat de mogelijkheden zijn van de integratie van
wetenschap- en techniekonderwijs met taal en/of rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding.
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van het onderzoek beschreven. Daarin wordt de
aanleiding uitgebreider toegelicht en wordt de Nederlandse situatie van het onderwijs in wetenschap
en techniek geschetst. Daarnaast worden verschillende aspecten van het concept vakkenintegratie
beschreven. Tot slot worden de onderzoeksvragen genoemd die de basis vormen voor de studie. In
hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van de systematisch reviewstudie gegeven. Achtereenvolgens
komen de onderzoeksvragen, opzet van de studie, resultaten en conclusie aan bod. Hoofdstuk 4
beschrijft de onderzoeksvragen, opzet, resultaten en conclusie van de casestudies op de pabo’s van
Saxion.
In hoofdstuk 5 ten slotte worden de resultaten van de review in het licht van de kenmerken van de
context beschouwd en worden aanbevelingen gedaan voor het ontwerp van de geïntegreerde
leereenheid science met taal en/of rekenen-wiskunde.
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader
2.1 Aanleiding
Leerkrachten vervullen een cruciale rol in het overdragen van kennis, vaardigheden en enthousiasme
m.b.t. wetenschap en techniek bij leerlingen. Toekomstige leerkrachten moeten dus goed op deze taak
worden voorbereid. Uit de literatuur komt echter een drietal problemen naar voren, die het volbrengen
van deze taak bemoeilijken. Eén van de meest genoemde problemen is dat aanstaande leraren weinig
vakinhoudelijke kennis hebben (Abell & Roth, 1992; Appleton, 1995, 2003; Bleicher & Lindgren, 2005;
Gustafson & Rowell, 1995; Harlen, 1978, 1997; Tilgner, 1990). Studenten die kiezen voor een
lerarenopleiding voor het basisonderwijs hebben doorgaans geen bèta-achtergrond (Appleton, 2002,
2003; Symington, 1980). Bijna de helft van de toekomstige leraren is ook van mening te weinig
verstand te hebben van wetenschap en techniek (Van Uum & Gravemeijer, 2012). Nationaal en
internationaal onderzoek laat zien dat wanneer leerkrachten weinig kennis van wetenschap en techniek
hebben, ze het liefst terugvallen op standaard methodes of sterk gestructureerde materialen of
oefeningen (Appleton, 2003; Davies, 2003; Mulholland & Wallace, 2005; Wongsopawiro 2012; Yates &
Goodrum, 1990).
Een tweede probleem, gerelateerd aan de gebrekkige vakinhoudelijke kennis van de studenten, is
de geringe pedagogical-content knowledge (PCK). Domeinspecifieke kennis is van cruciaal belang voor
de vorming van PCK, die leraren in staat stelt om effectief les te geven (Appleton, 2002; Goodnough &
Hung, 2009; Wongsopawiro, 2012). De studie van Jones en Moreland (2004) laat zien dat een toename
van de PCK van leraren positief gerelateerd is aan de leerprestaties van leerlingen en daarbij een
gunstige uitwerking heeft op de motivatie en interesse voor het vak wetenschap en techniek. Appleton
(2008), Glasson en Lalik (1993) en Wongsopawiro (2012) komen tot een vergelijkbare conclusie.
Een derde probleem is de lage self-efficacy van aanstaande leraren ten aanzien van wetenschap
en techniek (Bleicher & Lindgren, 2005; Van Uum & Gravemeijer, 2012). Slechts 27% van de
Nederlandse basisschoolleerkrachten acht zichzelf kundig genoeg om onderwijs te verzorgen in
wetenschap en techniek (Martin, Mullis & Foy, 2008). De self-efficacy hangt samen met de
vakinhoudelijke kennis van aanstaande leraren. Studenten met veel kennis van wetenschap en techniek
scoren hoger op de self-efficacy ten aanzien van het verzorgen van onderwijs in het domein (Schoon &
Boone, 1998). Een lage self-efficacy heeft een negatief effect op de didactiek die leraren hanteren
(Abell & Roth, 1992; Harlen, 1997; Symington, 1980). Wanneer leraren weinig vertrouwen hebben in
hun eigen kennen en kunnen passen ze eerder en vaker onderwijsaanpakken toe die ze in staat stelt
om de informatiestroom in de klas onder controle te houden, zoals directe instructie (Appleton, 2003;
Mulholland & Wallace, 2005). Dit terwijl de literatuur over wetenschap en techniek juist stuurt op
ontdekkend, onderzoekend leren (zie bijvoorbeeld Van Graft & Kemmers, 2007). De lerarenopleiding
kan echter wel invloed uitoefenen op de self-efficacy van aanstaande leraren. Studies van onder meer
Bleicher en Lindgren, (2005), Cantrell en collega’s (2003), Tosun (2000) en ook Ginns en collega’s
(1995) laten zien dat de self-efficacy van aanstaande leraren toeneemt door het volgen van onderwijs
in wetenschap en techniek.
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2.2 Wetenschap en techniek in het Nederlandse onderwijs
De term ‘wetenschap en techniek’ komt in basisscholen en lerarenopleidingen doorgaans niet voor op
het lesrooster. Veelal wordt er gesproken over ‘natuuronderwijs’ of ‘natuur- en techniekonderwijs’. Het
vak ‘natuuronderwijs’ heeft de afgelopen 25 jaar verschillende inhouden gekend (Boersma & Graft,
2009). Tot 1991 werd op Nederlandse basisscholen het vak ‘kennis van de natuur’ aangeboden, dat
zich voornamelijk richtte op biologie. Vanaf 1991 werd het natuuronderwijs, bestaande uit
natuurkunde, scheikunde en biologie. In 1996 kwam daar techniekonderwijs bij. Natuuronderwijs,
techniekonderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde werden ondergebracht onder het domein ‘Mens en
wereldoriëntatie’. Het onderbrengen van de vakken in het domein had onder meer als doel de
integratie van de vakken te stimuleren. In de praktijk bleven de vakken echter afzonderlijk van elkaar
onderwezen en kwam techniekonderwijs slechts incidenteel aan bod. In 2006 werden natuuronderwijs
en techniekonderwijs mede daardoor niet meer als aparte vakken gedefinieerd, maar als één
geïntegreerd vak: natuur- en techniekonderwijs. Het domein waarbinnen het vak natuur- en
techniekonderwijs valt, veranderde tevens naar ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (Rohaan, 2009). In
het domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ oriënteren leerlingen zich “ op zichzelf, op hoe mensen

met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van
cultureel erfgoed” (Kerndoelen Primair Onderwijs, 2006; p.47).
Hoewel in het basisonderwijs en op lerarenopleidingen veelal de term natuur- en
techniekonderwijs wordt gebezigd, gebruiken stimuleringsprojecten, zoals die van het Platform Bèta
Techniek, de term wetenschap en techniek. Deze term benadrukt de samenhang tussen
natuurwetenschap (natuurkunde, scheikunde en biologie) en techniek (Graft & Kemmers, 2007). Zeer
recent is de term techniek vervangen door technologie (Verkenningscommissie, 2013). Eén van de
redenen hiervoor is dat de term ‘technologie’ beter aansluit bij de terminologie die internationaal
wordt gehanteerd. De Verkenningscommissie (2013, p.5) omschrijft wetenschap en technologie als
volgt: “Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie

begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of
worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot
oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt
voor nieuwe vragen. Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een
nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om
onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld zoals
creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. En het
brengt kinderen kennis bij over de wereld. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn gezondheid, natuur
en ruimte, de technologische, bebouwde en maatschappelijke omgeving, hoe die in het verleden tot
stand zijn gekomen en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier mee om
kunnen gaan.”
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Wetenschap en technologie is volgens de verkenningscommissie dus een brede benadering van
de werkelijkheid. Vanwege de aandacht die in het Nederlandse onderwijs uitgaat naar taal en rekenenwiskunde, wordt nadrukkelijk gestuurd op integratie met deze vakken (Advies, 2013). In de volgende
paragraaf wordt nader ingegaan op vakkenintegratie.

2.3 Vakkenintegratie
2.3.1 Beoogde effecten
De aanbeveling van de Verkenningscommissie (2013) om onderwijs in wetenschap en techniek te
verbinden met andere vakken en meer specifiek met de basisvaardigheden taal en rekenen-wiskunde,
is in lijn met de internationale literatuur. Verschillende studies suggereren dat geïntegreerde
onderwijseenheden effectief bijdragen aan de vergroting van de domeinspecifieke kennis (Foss &
Pinchbach, 1998; Haigh, & Rehfeld, 1995; Hart, 2002; Kelly, 2001; Koirala & Bowman, 2003) en selfefficacy van aanstaande leraren (Cady & Rearden, 2007; Lake, Jones & Dagli, 2004). Er zijn zelfs
aanwijzingen dat het ervaren van een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding ertoe leidt, dat de
aanstaande leraar in de basisschoolpraktijk eerder en vaker het onderwijs integreert (Basista &
Matthews, 2002). In Angelsaksische landen zoals Amerika en Engeland zijn al positieve ervaringen
opgedaan met geïntegreerde curricula voor wetenschap en techniek en taal- en rekenvaardigheid in
het basisonderwijs. Integratie bevordert de leerprestaties van leerlingen (Berlin & Lee, 2005; Czerniak
et al, 1999; Lonning & DeFranco, 1997; Pang & Good, 2000) en heeft een gunstige invloed op de
houding van leerlingen betreffende de bètavakken (Berlin & Lee, 2005; Czerniak et al, 1999; Haigh, &
Rehfeld 1995; Koirala & Bowman, 2003; Lonning & DeFranco, 1994; Pang & Good, 2000).

2.3.2 Korte historie
Het streven naar vakkenintegratie is niet iets van de laatste tijd. In de negentiende eeuw schrijft de
Duitse (onderwijs-)filosoof Johann Friedrich Herbart (1806) bijvoorbeeld al uitvoerig over de integratie
van vakken in het onderwijs. Begin twintigste eeuw krijgt het denken over geïntegreerd onderwijs een
impuls door de grootschalige invoering van het klassikale onderwijs. In Amerika bekritiseren
reformpedagogen zoals John Dewey (1902, 1916) en William Heard Kilpatrick (1918) het bestaande
curriculum in vakken en pleiten ze voor een aanpak waarin de leerinhouden in samenhangende
thema’s worden aangeboden die aansluiten bij de behoeften, ervaringen en interesses van leerlingen.
Vergelijkbare kritieken op het traditionele onderwijs worden geuit in onder meer Engeland, Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk (Berends, 2011). Als gevolg van deze kritieken worden in vrijwel alle
westerse landen nieuwe scholen gesticht en ingericht (zie bijv. Boekholt & De Booy, 1987; Boyd, 1987).
Eén van de speerpunten van de zogeheten ‘Nieuwe schoolbeweging’ is curriculumintegratie
(Kliebard, 1998). Begin jaren ’30 wordt in Amerika grootschalig onderzoek gepubliceerd naar de
effecten van de nieuwe scholen. Critici van vernieuwend onderwijs beweren namelijk dat
vakkenintegratie ten koste gaat van ‘academic achievement’ (Ritchie, 1971). Zorg is er vooral over de
verdere loopbaan van leerlingen. Op de universiteit zou het negatieve effect van het volgen van een
geïntegreerd curriculum in het voortgezet onderwijs merkbaar zijn (Kliebard, 1998; Ritchie, 1971). In
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‘The Eight Year Study’ wordt deze hypothese getoetst (Chamberlin et al, 1942). De prestaties van
leerlingen op 30 vernieuwende ‘high-schools’ worden gevolgd en vergeleken met die van leerlingen op
traditioneel georganiseerde scholen (Chamberlin et al, 1942). De leerlingen op scholen met een
geïntegreerd curriculum overtroeven de leerlingen op de traditionele scholen op alle fronten. Ze scoren
beter op de toetsen en examens tijdens de ‘high-school’ periode, en ook in het vervolgonderwijs
presteren ze significant beter dan de leerlingen die traditioneel onderwijs hebben genoten. De
algemene conclusie is dat vakkenintegratie bevorderlijk is voor zowel de cognitieve als sociale
ontwikkeling van leerlingen (Chamberlin et al, 1942; Kliebard, 1998).
Ondanks dat in de eerste helft van de twintigste eeuw overwegend positieve resultaten worden
gevonden voor een geïntegreerd curriculum, wordt het klassikale stelsel niet op grote schaal
doorbroken (Hulst, Van der Velde & Verhaak, 1970). Dat er minder wordt geïntegreerd dan de
vernieuwers wensen, ligt vooral aan de behoudende instelling van de onderwijspraktijk. De grootste
massa van onderwijzers wenst geen doorbreking van het bestaande, goed geordende systeem. Men
ziet het nut er niet van in, laat staan de noodzaak ervan (Bokhorst, 1953; Boekholt & De Booy, 1987;
Hulst, Van der Velde & Verhaak, 1970). Na de oorlog krijgt het onderwijskorps bijval van
vooraanstaande wetenschappers. De gezaghebbende leerpsycholoog Jerome Seymour Bruner (1960)
schrijft bijvoorbeeld uitvoerig over de structuur van de disciplines en het vestigt daarmee de aandacht
op vakspecifieke concepten en vakdidactiek. Pas in de jaren ’70 bloeit de aandacht voor
vakkenintegratie weer op. Onder noemers als projectonderwijs en totaliteitsonderwijs wordt gepleit
voor samenhang in het curriculum. Geïntegreerd onderwijs zou bij uitstek geschikt zijn om leerlingen
relevante leerstof eigen te laten maken en ze zelfstandig en vooral ook kritisch de maatschappelijke
werkelijkheid te laten benaderen (Boekholt & De Booy, 1987).
Eind jaren ’90 is er in het onderwijs wederom hernieuwde belangstelling voor vakkenintegratie.
Het belang van het ontwikkelen van competenties en authentiek leren worden beklemtoond. Tal van
auteurs wijzen op de problemen van het ‘huidige’ onderwijs en pleiten voor een radicale breuk. Van
Emst (2005) spreekt in dit verband over een paradigmashift die moet plaatsvinden in het onderwijs.
Uitvoerig plaatst hij het oude leren tegenover het ‘nieuwe’ leren. In het ‘nieuwe leren’ staat de brede
ontwikkeling centraal, worden de vakinhouden op een betekenisvolle manier geïntegreerd, is de docent
een coach, is het leren betekenisvol voor de leerling. Het enthousiasme voor het nieuwe leren ebt
echter al snel weer weg. Er wordt forse kritiek geuit op het ‘nieuwe leren’. Van der Werf (2005, 2006)
beschouwt het empirisch bewijs voor de vooronderstellingen van het nieuwe leren en concludeert dat
het nieuwe leren in het beste geval niet leidt tot positieve effecten en er in sommige opzichten sprake
is van ongunstige resultaten (Van der Werf, 2005). De discussies over het nieuwe leren brengen veel
teweeg in de maatschappij (zie bijv. Barneveld, 2005; Ros, 2007). Er is onrust over de kwaliteit van
onderwijs en de vernieuwingen daarbinnen. Deze onrust leidt tot een parlementair onderzoek naar het
gevoerde overheidsbeleid ten aanzien van onderwijsvernieuwing (Tijd voor Onderwijs, 2007) en het
ontstaan van maatschappelijke pressiegroepen, zoals Beter Onderwijs Nederland
(www.beteronderwijsnederland.nl). De ontwikkelingen leiden ertoe dat de aandacht komt te liggen bij
het rendement van het onderwijs, bij de meetbare opbrengsten ervan (Onderwijsraad, 2009). ‘ Back-to-
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basics’ is de boodschap. Vakken worden gescheiden van elkaar onderwezen en afzonderlijk getoetst.
Het streven naar integratie is hiermee (wederom) van de baan.

2.3.3 Voor- en nadelen
Zoals de korte historie van vakkenintegratie laat zien, is er meermaals in de geschiedenis voor meer
samenhang in het curriculum gepleit. Pleidooien voor integratie komen veelal uit de hoek van het
vernieuwend onderwijs. Voorstanders van vernieuwend onderwijs wijzen erop dat de integratie van
vakken voordelen heeft voor leerlingen (Beane, 1997; Czerniak et al, 1999; Davison, Miller & Metheney,
1995; Lake, 1994; Jacobs, 1989; Lam et al, 2013; Shoemaker, 1989; Van Boxtel, 2009). In de literatuur
over vakkenintegratie worden tal van voordelen genoemd: er wordt meer betekenisvol geleerd; er is
meer gelegenheid voor probleemoplossend/onderzoekend leren; de zelfstandigheid van leerlingen
wordt erdoor bevorderd; de betrokkenheid van leerlingen bij de schoolomgeving wordt erdoor
vergroot; leerlingen krijgen meer inspraak in het onderwijs; leraren krijgen de gelegenheid om op te
treden als coach; er wordt op een meer diepgaande manier geleerd; de voorkennis van leerlingen wordt
effectiever ingezet; leerlingen kunnen de leerstof sneller toepassen buiten de context van het
onderwijs; er wordt beter gewerkt aan de bredere doelstellingen, zoals de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de ontwikkeling van 21ste eeuwse-vaardigheden; leerlingen krijgen meer de
mogelijkheid om samen te leren; de leertijd wordt efficiënter benut.
Integratie heeft echter ook nadelen, en volgens critici wegen de voordelen van integratie niet op
tegen de nadelen ervan. Gardner en Boix-Mansilla (1994) stellen bijvoorbeeld dat leerlingen veel
voorkennis moeten bezitten om te kunnen profiteren van geïntegreerd onderwijs. Volgens Gardner en
Boix-Mansialla hebben scholen niet genoeg tijd om leerlingen de vereiste voorkennis en vaardigheden
bij te brengen en daarna geïntegreerd onderwijs aan te bieden. In het verlengde hiervan betogen
Lonning en De Franco (1997) dat veel inhouden beter niet geïntegreerd (aan)geleerd kunnen worden.
Niet alle inhouden kunnen geïntegreerd en het is lang niet altijd doeltreffend om inhouden in
samenhang aan te bieden. Ze waarschuwen dan ook dat er niet geïntegreerd moet worden omwille van
het integreren. Integratie zou enkel en alleen nuttig en nodig zijn, wanneer de leerlingen daadwerkelijk
hiervan profiteert. Andere moeilijkheden/nadelen die in de literatuur worden genoemd zijn: leraren
zijn niet in staat om onderwijs te integreren (zie bijv. Mason, 1996); integreren kost veel tijd om voor
te bereiden (zie bijv. Beane, 1995); het strikte urenrooster maakt integratie onmogelijk (zie bijv.
Jacobs, 1989); ouders hebben bezwaren tegen een geïntegreerd curriculum (zie bijv. Beane, 1995).
Het belangrijkste bezwaar van critici is echter, dat er geen empirische evidentie zou zijn voor de
werkzaamheid. Volgens George (1996) is er geen enkel bewijs dat een geïntegreerd curriculum
werkelijk resulteert in meer en beter leren. Schug en Cross (1998) concluderen (p.56): “The costs of

curriculum integration are high, real, and certain. The benefits of integration are low, vague, and
difficult to measure.”
Betekenis geven aan de argumenten van de voor- en tegenstanders van vakkenintegratie is lastig.
Eén van de moeilijkheden is dat veelal onduidelijk is wat men precies onder integratie verstaat. In
zowel de Nederlandse als internationale literatuur worden verschillende termen gebezigd:
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vakintegratie, samenhangend onderwijs, thematisch onderwijs, probleemgestuurd onderwijs,
interdisciplinair onderwijs (Lake, 1994). Behalve dat de termen variëren, ontbreekt het aan een
eenduidige definitie. In de ene definitie van vakkenintegratie wordt bijvoorbeeld alleen de
organisatorische kant van de zaak belicht (zie bijv. Schoemaker,1989), terwijl andere definities ook de
doelen van vakkenintegratie beschrijven (zie bijv. Dressel, 1958). Davison, Miller en Metheney (1995,
p.226) vergelijken de verschillende definities van integratie en concluderen: “…integration means

different things to different educators.” Czerniak en collega’s (1999, p.2) komen na een vergelijkbare
excercitie tot dezelfde slotsom: “…a common definition of integration does not exist that can be used

as a basis for designing, carrying out, and interpreting results of research.”

2.3.4 Benaderingen
Verscheidene auteurs hebben de betekenissen van integratie vergeleken en meerdere benaderingen
van integratie opgesteld (Beane, 1997; Czerniak et al, 1999; Fogarty, 1991; Jacobs, 1989; Lam et al,
2013; Lederman & Niess, 1997; Vars, 1991). Deze benaderingen vormen samen een continuüm. Aan
het ene uiterste van het continuüm wordt een traditionele, disciplinaire benadering geplaatst, aan het
andere uiterste zijn verregaande vormen van integratie te vinden (zie bijv. Beane, 1995; Davison, Miller
& Metheney, 1995; Fogarty, 1991; Jacobs, 1989). Klein (2006) onderscheidt bijvoorbeeld drie
benaderingen van vakkenintegratie: multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair. Een
multidisciplinaire aanpak brengt vakken samen, maar de aparte vakken blijven bestaan (zie ook Drake,
1993; Van Boxtel et al, 2009). Bij een interdisciplinaire aanpak wordt aan de hand van verschillende
disciplines een thema of vraagstuk bestudeerd. Vakinhouden worden in verband met gebracht met
elkaar om een probleem of vraagstuk op te lossen. Bij de transdisciplinaire aanpak zijn er geen
duidelijke grenzen meer tussen de verschillende vakken. Er wordt uitgegaan van authentieke,
levensechte contexten die voor leerlingen betekenisvol en relevant worden geacht. Doorgaans is sprake
van een probleemgestuurde en/of onderzoeksmatige aanpak.
Naast de indeling van Klein (2006), die zojuist is uitgelicht, zijn vele andere indelingen mogelijk.
Fogarty (1991) onderscheidt bijvoorbeeld tien modellen van integratie, Davison, Miller en Metheney
(1995) komen uit op vijf en Badley (1986) onderscheidt vier benaderingen. Onlangs hebben Lam en
collega’s (2013) de uiteenzettingen over integratie van Vars (1991), Fogarty (1991) en Beane (1997)
bestudeerd, vergeleken en geïntegreerd. Tabel 2.1 presenteert de modellen en aanpakken die Lam en
collega’s (2013) onderscheiden.
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Tabel 2.1. Modellen en vormen van integratie (Lam et al, 2013) 2
Cross-disciplinary

Integrated

models

approaches

Multidisciplinary

Description

A curricular model that juxtaposes subject areas according to
a theme in two or more subjects. Organizing theme is
subordinated to esthablished subject areas.
Correlation

Teachers of different subjects all deal with aspects of one
topic at the same time

Sequenced

Units of study are rearranged and sequenced to coincide with
one another. Similar ideas are taught in concert while
remaining as separate subjects

Threaded

The approach threads thinking skills, social skills, multiple
intelligences, technology, and study skills through the various
disciplines.

Interdisicplinary

Content is blended. Although disciplines speak is separate
voices, they become tools to focus closely on an organizing
theme, problem, question, or idea
Fusion

Teachers take integration further by combining the content of
two or more subjects into a new course with a new name

Integrated

Views the curriculum through a kaleidoscope:
interdisciplinairy topics are rearranged around overarching
concepts and emergent patterns and designs

Shared

Shared planning and teaching take place in two disciplines in
which overlapping concepts or ideas emerge as organizing
elements

Webbed

A fertile theme is webbed to curriculum contents and
disciplines; subjects use the them to sift out appropriate
concepts, topics, and ideas

Transdisciplinary

Cross-disciplinary approaches that call for the greatest
degree of restructuring, where subject boundaries are blurred

2

Om de juiste betekenis zo dicht mogelijk te benaderen, is er voor gekozen om de Engelstalige omschrijving te
handhaven.
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and connections magnified in a new organizational
framework
Integrative

A curriculum desing theory aiming to enhance the
possibilities for personal and social integration through the
organization of curriculum around significant problems and
issues without regard for subject area lines

Structured and

Student- and society-centered curricular approaches.

unstructured

Teachers identify the needs, problems, and concerns and

core

skills and subject matter from any pertinent subject are
brought in to help students deal with those matters. In
structured core, teachers design units of study that are
relevant to students; whereas in unstructured core, teachers
and students together develop the units of study.

Lam en collega’s (2013) zijn niet de enige die een poging hebben gedaan om de verschillende
uitwerkingen van integratie te integreren. Gresnigt en collega’s (2014) hebben zeer recent de literatuur
over de verschillende modellen van integratie gereviewd en op basis hiervan een indeling ontwikkeld.
Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin elementen van het onderwijsprogramma worden
geïntegreerd, zoals de doelen, lesuren, instructies, toetsen en cijfers. Hoe meer elementen
geïntegreerd worden, hoe complexer de vorm van integratie, zo stellen Gresnigt et al. (2014). Tabel
2.2 presenteert de verschillende vormen van integratie.
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Tabel 2.2. :modellen en vormen van integratie (Gresnigt et al., 2014)
Type/ Vorm van

Beschrijving

integratie
Isolatie /

Alle vakken worden los van elkaar onderwezen.

gefragmenteerd

Elk vak heeft in de lessentabel een eigen plek en in de daarvoor gereserveerde
tijd wordt gewerkt aan vakspecifieke doelen.

Verbonden / bewust

De leerkracht legt expliciet de verbinding tussen verschillende vakken.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de leerling relaties niet uit zichzelf kunnen
leggen.
Elk vak heeft in de lessentabel een eigen plek en in de daarvoor gereserveerde
tijd wordt gewerkt aan vakspecifieke doelen.

Genest / fusie

Binnen een vak worden vaardigheden of inhouden van een ander vak
aangesproken. Inhoud van het ene vak kan worden gebruikt om het andere
vak te verrijken.
Aan de doelen van een vak wordt gewerkt binnen de (tijd en) context van een
ander vak.

Multidisciplinair

Twee of meer vakgebieden maken deel uit van een thema, een levensecht
probleem of een project.
De verschillende vakken worden afzonderlijk of opvolgend in tijd onderwezen
en binnen de tijd wordt aan de vakspecifieke doelen gewerkt, maar de inhoud
en context van het onderwijs wordt op elkaar afgestemd. (Hetzelfde thema of
onderwerp komt bij afzonderlijke vakken aan de orde.)

Interdisciplinair

Het onderwijs wordt benaderd vanuit thema’s of projecten en er wordt niet
meer gerefereerd naar afzonderlijke vakgebieden.
De inhouden of contexten van de thema’s of projecten worden geïnitieerd
door de leerkracht.
De nadruk ligt op vakoverstijgende doelen i.p.v. vakspecifieke doelen.

Transdisciplinair

Het onderwijs wordt benaderd vanuit thema’s of projecten en er wordt niet
meer gerefereerd naar afzonderlijke vakgebieden.
De lesdoelen overstijgen de vakgebieden, en komen voort uit de vragen en
belevingswereld van de kinderen in plaats vanuit de leerkracht.

Bijzonder aan het kader van Gresnigt en collega’s is dat de bruikbaarheid ervan reeds is
aangetoond in de context van geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek. Op basis van het
kader zijn onderwijsprogramma’s voor het basisonderwijs geanalyseerd waarin wetenschap en techniek
met andere vakken wordt geïntegreerd. Met behulp van het kader konden Gresnigt en collega’s
duidelijk onderscheid maken tussen de mate van integratie in de verschillende programma’s.
Bovendien konden ze op basis hiervan nagaan of en in welke mate de vorm van integratie gerelateerd
is aan de leeropbrengsten van de projecten. De analyses laten zien dat hoe complexer de vorm van
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integratie, hoe meer leeropbrengsten worden gerapporteerd. Daar staat tegenover dat de complexiteit
van de integratie, samenhangt met een behoefte aan nascholing en ondersteuning van de leerkracht en
duurzame facilitering op school (zie ook Harrell, 2010).

Samenvatting
Pleidooien voor het doorbreken van de vakkenstructuur en het integreren van de vakken, zijn er legio,
maar in de literatuur is geen eenduidige definitie te vinden van vakkenintegratie. Meerdere auteurs
hebben pogingen gedaan om duidelijkheid te bieden over de wijze waarop integratie vorm kan krijgen
in de onderwijspraktijk. In zowel de Engelstalige als in de Nederlandstalige literatuur zijn verschillende
benaderingen van integratie onderscheiden en op een continuüm gepresenteerd. Het aantal
benaderingen dat daarbij wordt onderscheiden, varieert echter. In twee recente studies, respectievelijk
die van Lam en collega’s (2013) en die van Gresnigt en collega’s (2014), zijn uitwerkingen met
betrekking tot de benaderingen van integratie vergeleken en is op basis ervan een nieuw kader
opgesteld. In dit onderzoek wordt het kader van Gresnigt en collega’s gehanteerd. De belangrijkste
reden hiervoor is dat dit kader reeds bruikbaar is gebleken in de context van geïntegreerd onderwijs in
wetenschap en techniek.

2.4 Doelstelling van de studie
Deze studie vormt de basis van een ontwerpgericht onderzoek, waarin wordt nagegaan hoe een
geïntegreerd aanbod van wetenschap en techniek en de basisvaardigheden rekenen-wiskunde en taal
vormgegeven kan worden in het basiscurriculum van de lerarenopleiding. De doelstelling van de
onderhavige studie is inzicht verkrijgen in de effecten en succesfactoren van een geïntegreerd aanbod
van wetenschap en techniek en de basisvaardigheden in lerarenopleidingen. Enerzijds wordt hiermee
beoogd om de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attituden van alle aanstaande leraren te
verbeteren zodat ze beter toegerust zijn om onderwijs in wetenschap en techniek te geven. Anderzijds
wordt getracht bij te dragen aan de kennisstand over het ontwikkelen, ontwerpen en evalueren van een
geïntegreerde aanpak van wetenschap en techniek, taal en rekenen-wiskunde (Barab & Squire, 2004).
De aanname hierbij is dat, wanneer leerkrachten beter zijn toegerust om het vak wetenschap en
techniek te doceren, meer leerlingen geïnteresseerd zijn in en gemotiveerd zijn voor het vak
wetenschap en techniek (Jones & Moreland, 2004; Keulen & Slangen, 2010; Keulen & Sol, 2012;
Osborne, Simon & Collins ,2003; Van Aalderen-Smeets, van der Molen, & Asma, 2012; Van Uum &
Gravemerijer, 2012). Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een verhoging van de instroom van het aantal
studenten aan technische opleidingen.
De studie bestaat uit twee deelstudies: een systematische reviewstudie (hoofdstuk 3) en een
verkennend onderzoek op de pabo’s van Saxion (hoofdstuk 4). De systematische review brengt de
huidige kennisstand over een geïntegreerd aanbod ten aanzien van wetenschap en techniek op
lerarenopleidingen in kaart. Het doel van de review is inzicht krijgen in de effecten van een
geïntegreerd aanbod (op vakinhoudelijke kennis, PCK, self-efficacy en percepties ten aanzien van het
integreren van vakken en/of het vermogen om vakken op een goede manier te integreren) en het
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destilleren van effectieve (instructie)principes voor geïntegreerd onderwijs op lerarenopleidingen. Het
verkennend onderzoek op de pabo’s (hoofdstuk 4) heeft als doel na te gaan hoe docenten van de
clusters taal, rekenen-wiskunde en wetenschap en techniek staan ten opzichte van vakkenintegratie in
het curriculum. Ook studenten wordt gevraagd naar hun perspectief op vakkenintegratie.
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Hoofdstuk 3. Reviewstudie
3.1 Inleiding
In paragraaf 2.1 werden drie veelgenoemde knelpunten genoemd met betrekking tot het
wetenschap- en techniekonderwijs op de pabo, namelijk de geringe domeinkennis, pedagogicalcontent knowledge en lage self-efficacy van toekomstige leraren op het gebied van wetenschap en
techniek. Een mogelijke oplossing hiervoor, is het integreren van wetenschap en techniek met de
vakken taal en rekenen-wiskunde (Czerniak et al, 1999; Furner & Kumar, 2007; Keulen & Slangen,
2010; Koirala & Bowman, 2003; Mason, 1996). In Angelsaksische landen zoals Amerika en Engeland
zijn al positieve ervaringen opgedaan met geïntegreerde curricula voor wetenschap en techniek en
taal- en rekenvaardigheid in het basisonderwijs. Integratie bevordert de leerprestaties van leerlingen
(Berlin & Lee, 2005; Czerniak et al, 1999; Lonning & DeFranco, 1997; Pang & Good, 2000) en heeft een
gunstige invloed op de houding van leerlingen betreffende de bètavakken (Berlin & Lee, 2005; Czerniak
et al, 1999; Haigh, & Rehfeld 1995; Koirala & Bowman, 2003; Lonning & DeFranco, 1994; Pang & Good,
2000). Veel minder is echter bekend over de effecten van een geïntegreerd aanbod van wetenschapen techniekonderwijs met de basisvaardigheden taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding.
Verschillende studies suggereren dat geïntegreerde onderwijseenheden effectief bijdragen aan de
vergroting van de vakinhoudelijke kennis (Foss & Pinchbach, 1998; Haigh, & Rehfeld, 1995; Kelly,
2001; Koirala & Bowman, 2003) en self-efficacy van aanstaande leraren (Cardy & Rearden, 2007; Lake,
Jones & Dagli, 2004).
Ook zijn er aanwijzingen dat het ervaren van een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding
ertoe leidt, dat de aanstaande leraar in de basisschoolpraktijk eerder en vaker het onderwijs integreert
(Basista & Matthews, 2002). Vooralsnog ontbreekt het echter aan een overzichtsstudie waarin de
kennisstand omtrent de effecten van een geïntegreerd onderwijsaanbod op de lerarenopleiding in kaart
worden gebracht. In dit hoofdstuk worden de resultaten van een systematische review beschreven. De
systematische review brengt de huidige kennisstand over een geïntegreerd aanbod ten aanzien van
wetenschap en techniek op lerarenopleidingen in kaart. Doel van de review is inzicht krijgen in de
effecten van een geïntegreerd aanbod en het destilleren van effectieve ontwerpprincipes van een
geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding.

Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van de review luidt als volgt: ‘Wat zijn de effecten van de integratie van science 3 met
rekenen-wiskunde en/of taal op de lerarenopleiding?’ Om deze vraag van antwoord te voorzien zijn de
volgende deelvragen opgesteld:
1.

Op welke wijze zijn de vakken science en taal en rekenen-wiskunde in de studies
geïntegreerd?

3

In dit hoofdstuk wordt - vanwege de internationale literatuur- gesproken over ‘science’ .
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2.

Wat zijn de effecten van een geïntegreerd aanbod op
(a) de vakkennis van aanstaande leraren
(b) de pedagogical-content knowledge van aanstaande leraren
(c) de self-efficacy van aanstaande leraren
(d) de mate waarin aanstaande leraren in staat zijn vakken integreren en/of wat is het
perspectief van studenten t.a.v. zelf gaan integreren in de klas

3.

Welke aanbevelingen worden geformuleerd ten aanzien van integratie van science met
rekenen-wiskunde en taal?

3.2 Methodologische verantwoording
De focus van de review zijn studies naar een geïntegreerd aanbod van science met de vakken rekenenwiskunde en taal. In deze paragraaf is de gehanteerde zoekstrategie beschreven, de inclusiecriteria, op
welke wijze de studies zijn geanalyseerd en hoe de synthese van de resultaten heeft plaatsgevonden.
Tot slot wordt de opbouw van de review kort toegelicht.

3.2.1 Zoekstrategie
Er is gezocht naar studies die betrekking hebben op een geïntegreerd aanbod van wetenschap en
techniek met de vakken taal en/of rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding. Er is op drie manieren
gezocht naar publicaties hierover: 1) zoektocht in verschillende elektronische databanken, 2)
handmatige doorzoeking van relevante tijdschriften en 3) de sneeuwbalmethode. Hieronder volgt een
korte toelichting op deze drie strategieën.

Elektronische databanken. Allereerst is gezocht naar relevante publicaties in elektronische
databanken. De volgende elektronische databanken zijn doorzocht: Picarta, Omega, Web of Science,
PsychInfo en ERIC. Picarta is een meta-catalogus die boeken en tijdschriftartikelen en andere werken
bevat, die in het bezit zijn van Nederlandse bibliotheken. De zoekmachines Omega en Web of Science
bieden toegang tot enkele duizenden digitale tijdschriften uit verschillende vakgebieden en enkele
honderden gedigitaliseerde boeken, tijdschriften en kaarten. PsychInfo is net als Picarta een metacatalogus. Het bevat verwijzingen naar boeken, boekhoofdstukken, tijdschriftartikelen en andere
werken op het gebied van de psychologie. ERIC is eveneens een meta-catalogus, gericht op
onderwijskundig onderzoek.
Voor de doorzoeking van de elektronische databanken zijn zoektermen opgesteld. Voor de
lerarenopleiding zijn de volgende zoektermen geselecteerd: ‘teacher education’, ‘student teacher
training’, ‘teacher training programme’, ‘primary teacher preparation programme’. Het vak wetenschap
en techniek is vertaald als science, het vak rekenen-wiskunde als ‘math’/‘mathematics’ en voor taal
zijn de termen ‘language’ en ‘literacy’ gebruikt. Met behulp van de volgende reeks zoektermen zijn de
elektronische databanken doorzocht: “teacher education OR student teacher training OR teacher
training programme OR primary teacher preparation programme OR primary teacher education OR
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preservice teacher education OR preservice elementary teaching AND interdisciplinary OR
transdisciplinary OR multidisciplinary OR integr* AND science AND math* OR language OR literacy.”
De zoektocht is beperkt tot (1) publicaties uit de periode 2003-2013, (2) peer reviewed
publicaties, (3) online beschikbare publicaties, (4) Engelstalige publicaties.
De samenvatting van alle potentieel relevante publicaties is doorgenomen en aan de hand van
twee criteria is bepaald of studies in aanmerking komen voor de review, namelijk: 1) de studie moet
plaats hebben gevonden op een lerarenopleiding, 2) de studie moet betrekking hebben op de
integratie van wetenschap en techniek met taal en/of rekenen-wiskunde.

Handmatig zoeken. De tweede manier waarop studies zijn verkregen, is het handmatig
doorzoeken van relevante tijdschriften. Voor de selectie van de tijdschriften zijn drie criteria gebruikt:
1) het tijdschrift moet betrekking hebben op wetenschap en techniek, 2) het tijdschrift moet (mede)
gericht zijn op de lerarenopleiding(en), en 3) het tijdschrift moet gebruikmaken van peer-review. Op
grond van deze criteria zijn de volgende 12 tijdschriften geselecteerd:

Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education.
Eurasia Journal of Mathematics
International Journal of Science and Mathematics Education
International Journal of Science Education
Journal of Science Education and Technology
Journal of Science Teacher Education,
Research in Science and Technological Education
Research in Science Education,
Science & Technology Education, Electronic Journal of Science Education
Science Education
Science Education International
Studies in Science Education
Van de bijdragen in de jaargangen 2005 tot en met 2013 zijn de samenvattingen van de artikelen
bestudeerd. Op basis van de inclusiecriteria (1) de studie moet plaats hebben gevonden op een
lerarenopleiding, (2) de studie moet betrekking hebben op de integratie van wetenschap en techniek
met taal en/of rekenen-wiskunde) is bepaald welke studies deel uit maken van de review.

Sneeuwbalmethode. De laatste manier waarop studies over de integratie van wetenschap en
techniek met taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding(en) zijn gevonden, is door toepassing
van de sneeuwbalmethode. Dit betekent dat alle gevonden literatuur (resultaat databanken en
handmatig zoeken) is bestudeerd op verwijzingen naar andere publicaties, die mogelijk relevant zijn
voor de review. Deze relevant ogende verwijzingen zijn genoteerd en gevolgd. Op basis van de eerder
genoemde inclusiecriteria is vervolgens bepaald of een studie wel of niet deel uitmaakt van de review.
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3.2.2 Methodologische inclusiecriteria
In systematische reviews wordt veelal gebruik gemaakt van methodologische inclusiecriteria. Op
voorhand wordt bepaald aan welke kenmerken een onderzoek dient te voldoen om deel uit te maken
van de review. Methodologische inclusiecriteria zijn in deze review niet toegepast. De reden hiervoor is
dat er zowel theoretisch als empirisch geen stevige gronden zijn voor dit soort criteria (Hunter &
Schmidt, 2004; Lipsey, 2003; Lipsey & Wilson, 2001; Valentine, 2009). Dat studies niet op
methodologische gronden worden uitgesloten, betekent niet dat de studies als gelijkwaardig worden
gezien en behandeld. Er is getracht rekening te houden met de kwaliteit van het onderzoek door de
kanttekeningen te bestuderen die de onderzoekers zelf noemen en door op grond van algemeen
methodologische kennis te oordelen over de kwaliteit van de onderzoeksopzet, de dataverzameling,
data-analyse en conclusies en aanbevelingen op basis ervan. De beperkingen van de studies worden in
de review belicht en hiermee wordt rekening gehouden bij de interpretatie van bevindingen.

Overzicht studies
De toepassing van de zojuist besproken inclusiecriteria heeft geresulteerd in 35 studies met
betrekking tot de integratie van wetenschap en techniek met taal en/of rekenen-wiskunde op de
lerarenopleiding. Tabel 3.1 laat zien hoeveel relevante studies de drie zoekstrategieën hebben
opgeleverd. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle studies.

Tabel 3.1. Resultaat zoekstrategieën en selectie
Zoekstrategie

Aantal studies

Doorzoeking elektronische databanken

3

Handmatig doorzoeken geselecteerde tijdschriften

12

Toepassing van de sneeuwbalmethode
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3.2.3 Analyse
Om de synthese van de onderzoeksresultaten te vergemakkelijken, is bij de bestudering van de studies
gebruikgemaakt van een analyseschema. Het schema is als volgt opgebouwd: 1) auteur(s) en jaartal, 2)
titel, 3) tijdschrift, 4) vorm van integratie, 5) geïntegreerde vakken, 6) doelgroep, 7) doelstelling, 8)
methode van onderzoek, 9) resultaten, 10) conclusies, 11) beperkingen en kanttekeningen. Voor alle
studies is het schema ingevuld. Ter illustratie is in Tabel 3.2 het ingevulde schema weergegeven voor
het onderzoek van Cox-Peterson, Spencer en Crawford (2005).
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Tabel 3.2. Illustratie analyseschema
Auteurs en jaartal

Cox-Peterson, Anne M., Spencer, Brenda H. & Crawford, Teresa J. (2005).

Titel

Developing a Community of Teachers through Integrated Science and Literacy
Service-Learning Experiences

Tijdschrift

Issues in Teacher Education

Vorm van integratie

Interdisciplinair

Geïntegreerde vakken

Wetenschap en techniek met taal

Doelgroep

Laatstejaars studenten lerarenopleiding basisonderwijs

Doelstelling

Nagaan wat de effecten van de geïntegreerde leereenheid op de
lerarenopleiding zijn. Effecten worden bepaald op basis van de doelstellingen
van het programma. Deze zijn: a) het inzien van de integratie van
taalaspecten (luisteren, spreken, lezen en schrijven) in de context van het
onderwijs in wetenschap en techniek, b) het ontwikkelen van didactische
vaardigheden met betrekking onderzoekend leren, en c) inzien van het belang
van het afstemmen van de didactiek op de culturele, talige en sociaaleconomische achtergronden van leerlingen.

Methode van

Om vast te stellen wat de effecten van de geïntegreerde leereenheid zijn, zijn

onderzoek

de portfolio’s van studenten geanalyseerd alsook de reflecties die de
studenten na afloop van iedere les hebben geschreven op basis van een
aantal door de onderzoekers opgestelde reflectievragen. De inhouden van de
portfolio’s en ook de reflecties van de studenten zijn door de onderzoekers
geanalyseerd op basis van de doelstelling van de leereenheid. Verder is open
codering toegepast om thema’s te identificeren die buiten de doelstellingen
van de leereenheid vallen.

Resultaten

Uit de analyses blijkt dat de studenten de doelstellingen van de leereenheid
hebben behaald. Op de volgende terreinen is volgens de onderzoekers veel
leerrendement behaald: a) de self-efficacy met betrekking tot het geven van
geïntegreerde lessen wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde,
b) de toepassing van de didactiek van het onderzoekend leren, en c) het
gezamenlijk ontwerpen van geïntegreerde lessen.

Conclusies

De integratie van wetenschap en techniek met het vak taal en rekenenwiskunde wordt aanbevolen. Met name het belang ervan ter voorbereiding op
het onderwijzerschap wordt beklemtoond (p.39): “The integration of these
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two subjects provides a realistic experience that preservice teachers can use
to enhance student learning when they become classroom teachers.”
Beperkingen en

De studie heeft slechts betrekking op een klein aantal studenten. Er is geen

kanttekeningen

voormeting afgenomen. Er is geen gebruik gemaakt van een controlegroep en
er wordt niet uitvoerig uitgewerkt hoe de data zijn geanalyseerd en op welke
de resultaten tot stand zijn gekomen.

3.2.4 Synthese van de resultaten
Een veel toegepaste techniek om de resultaten van effectonderzoek te integreren is meta-analyse. De
meta-analyse wordt veelal gezien als de meest stevige manier om de effectiviteit van een
onderwijsaanpak te bepalen (Hammersly, 2013; Suri & Clarke, 2009). In de review wordt deze techniek
echter niet toegepast, omdat de studies hiervoor te weinig kwantitatieve gegevens bevatten (Cook,
Gebski & Keech, 2004; Egger, Smith & Phillips, 1997; Petticrew & Roberts, 2006; Lipsey, 2003; Matt &
Cook, 2009; Sleight, 2000; Wood & Eagly, 2009). In plaats van een meta-analyse is gekozen is voor
een expert-review, ofwel een narratieve synthese. Om de synthese vorm te geven, is gebruik gemaakt
van de ingevulde analyseschema’s. Er is als volgt te werk gegaan: studies zijn eerst inhoudelijk
geclusterd op grond van de onderzoeksvraag. Daarna zijn de studies per cluster bestudeerd en met
elkaar vergeleken. De resultaten van de studies zijn vervolgens ook per cluster geïntegreerd, rekening
houdend met de beperkingen van de verschillende studies. Daarna is nagegaan hoe de resultaten van
de studies binnen een cluster zich onderling tot elkaar verhouden en zijn er dwarsverbanden
geïdentificeerd. Op grond van een ordening van de bevindingen is de opbouw van de review tot stand
gekomen.
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3.3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de review beschreven aan de hand van de drie
onderzoeksvragen. Paragraaf 4.3.1 geeft een algemene beschrijving van de studies weer. Paragraaf
4.3.2 beschrijft de methodologische beperkingen van de studies. De paragrafen 4.3.3 tot en met 4.3.5
beschrijven respectievelijk het antwoord op onderzoeksvraag 1, 2 en 3.

3.3.1 Beschrijving van de studies
In de huidige review zijn 35 studies geselecteerd (zie bijlage 1). Het merendeel van de studies (30
studies) betreft een studie over specifieke interventies. Daarnaast zijn er vijf theoretische publicaties
gevonden.
De studies over specifieke interventies betreffen studies waarin de opzet van een geïntegreerde
leereenheid wordt beschreven en/of de effecten ervan zijn onderzocht. Van deze studies staat bij 15
studies de integratie van science met rekenen-wiskunde centraal. De integratie van science met taal
komt in 11 studies aan bod. De overige interventiestudies betreffen studies waarin de integratie met
taal én rekenen-wiskunde (2 studies) of integratie van meerdere vakken (3 studies) centraal staan. De
doelgroep in de interventiestudie zijn studenten van de lerarenopleiding voor het basisonderwijs; in
enkele studies betreft het studenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs of ligt de
focus op de lerarenopleiders. De onderzoeksgroep is veelal beperkt in grootte. Het gaat vaak om één
of twee klassen studenten van de opleiding waaraan de betreffende onderzoeker verbonden is.
Uitzondering hierop vormt de studie van Berlin en White (2010,2012), waarin 229 proefpersonen
deelnamen, de studie van Kimm, Andrrews, & Carr (2004) waarbij 213 studenten een traditioneel
curriculum en 121 studenten een geïntegreerd curriculum kregen aangeboden en de studie van
Wilhelm et al. (2007) waarbij 188 studenten deelnamen. Het doel van de interventiestudies is
doorgaans het verkennen van de mogelijkheden om taal en/of rekenen-wiskunde te integreren in het
science onderwijs en het onderzoeken van de effecten van een geïntegreerd curriculum. In de meeste
studies is sprake van een experimentele opzet zonder randomisatie van proefpersonen.
De theoretische artikelen betreffen veelal studies waarin inzicht wordt gegeven in de
mogelijkheden en beperkingen van vakkenintegratie op de lerarenopleiding. De studies bieden op
basis van de theorie aanbevelingen voor de vormgeving van de integratie en geven daarmee input voor
het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag. Zo maken Avraamidou en Osborne (2009) vanuit
hun perspectief duidelijk waarom narratieven van waarde kunnen zijn voor het science onderwijs en
geven Ashmann, Zawojewski, en Bowman (2006) en Furner en Kumar (2007) een pleidooi voor het
leren integreren van onderwijs. Ashmann, Zawojewski, en Bowman illustreren hun pleidooi met de
beschrijving van een geïntegreerd curriculum. In de publicatie van Paige, Lloyd en Chartres (2008)
wordt de theoretische onderbouwing van een geïntegreerde leereenheid van science en rekenenwiskunde beschreven en ook Schleigh, Bosse en Lee (2011) verkennen de integratie van science met
rekenen-wiskunde vanuit hun eigen perspectief.
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3.3.2 Beperkingen van de studies
Hoewel er in de reviewstudie geen methodologische inclusiecriteria zijn toegepast (zie paragraaf 3.2.2)
is in de huidige studie wel rekening gehouden met de kwaliteit van het onderzoek; enerzijds door de
kanttekeningen te bestuderen die de onderzoekers zelf noemen en anderzijds door op grond van
algemeen methodologische kennis te oordelen over de kwaliteit van de onderzoeksopzet, de
dataverzameling, data-analyse en conclusies en aanbevelingen op basis ervan (Evans & Benefield,
2001; Gough, 2004; Petticrew & Roberts, 2006). Dit heeft geleid tot de formulering van een vijftal
kanttekeningen.
Een eerste kanttekening heeft betrekking op de bewijslast van de studies. Voor het merendeel van
de studies geldt dat de bewijslast – vanwege de opzet van de studies - vrij laag is. Een aantal studies
beschrijft op basis van de ervaringen en vanuit het perspectief van de auteurs de (meer)waarde van de
integratie van taal en/of rekenen-wiskunde met science (zie bijv. Ashmann, Zawojewski, & Bowman,
2006; Avraamidou & Osborne,2009; Furner & Kumar, 2007). In andere studies zijn wel interventies
uitgevoerd, gebruikmakend van een voor- en nameting, maar is er geen vergelijkingsgroep
opgenomen (bijv. Berlin & White, 2012; Yesil-Dagli, Lake, & Jones, 2004). Bij een paar studies is wel
een controlegroep opgenomen, maar wordt niet uitvoerig gecontroleerd voor mogelijke verschillen bij
aanvang van het experiment (zie bijv. King & Wiseman,2001; Moseley, & Utley, 2006). Aangezien de
aanstaande leraren niet aselect zijn toegewezen aan de groepen, zou voor aanvangsverschillen wel
zorgvuldig gecontroleerd moeten worden. Geconcludeerd kan worden dat – vanwege de opzet van de
studies- de meeste onderzoeken slechts ‘zacht’ bewijs leveren voor de effecten van integratie.
Een tweede kanttekening is te plaatsen bij de wijze waarop de uitkomsten zijn gemeten. In
redelijk wat studies wordt ‘vertrouwd’ op de reflecties en percepties van de aanstaande leraren en trekt
men op basis daarvan conclusies over de effecten van een geïntegreerde leereenheid. De vraag is of
aanstaande leraren goed en eerlijk kunnen oordelen over de mate waarin de leereenheid heeft
bijgedragen aan de eigen professionele ontwikkeling. Sommige auteurs merken bijvoorbeeld op dat de
respons van studenten niet anoniem was (bijv. Elliot, 2006; van Zee, Jansen, Winograd, Crowl, & Devitt,
2013). Mogelijk heeft het gebrek aan anonimiteit de respons van de aanstaande leraren beïnvloed en
daardoor een vertekend beeld gegeven. Voor de studies waarin met behulp van toetsen is getracht
zicht te krijgen op de effecten van integratie, geldt dat de toetsen veelal door de docenten zelf zijn
vervaardigd. In de studies wordt niet uitvoerig ingegaan op de wijze waarop de toetsen zijn
geconstrueerd, hoe de kwaliteit van de toetsen is bepaald en op welke manier de vergelijkbaarheid van
de voor- en natoets is vastgesteld. De studies bieden te weinig informatie om hierover een oordeel te
kunnen vellen.
Een derde beperking betreft de steekproef van de onderzoeken. De grootte van de steekproef is
dikwijls beperkt; een beperking die door sommige auteurs ook terecht genoemd wordt (bijv. Pytash,
2013; Robertshaw & Campbell, 2013; Zhang & He, 2012). In de meeste studies hebben één of enkele
klassen aanstaande leraren het geïntegreerde leeraanbod gevolgd. Niet alleen is de steekproef vaak
klein, er is doorgaans ook sprake van een convenience sample: het gaat in de meeste studies om een
klas studenten aan wie de auteur/onderzoeker lesgeeft. Deze wijze van steekproeftrekking vergroot de
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kans op systematische meetfouten en heeft tot gevolg dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden
over de totale populatie studenten.
Een vierde beperking betreft het feit dat er in de meeste studies niet is onderzocht of studenten
ook daadwerkelijk integratie (gaan) toepassen in hun lespraktijk. De rationale in veel studies is immers
dat er geïntegreerde leereenheden worden aangeboden op de lerarenopleiding om studenten zelf te
leren integreren. Gegeven dit doel is het opmerkelijk dat in de meeste studies deze transfer naar de
praktijk niet onderzocht is. Deze beperking wordt door sommige onderzoekers ook genoemd. Zo
stellen van Zee et al. (2013, p.687): “The biggest limitation is that we have no information about the

eventual outcome: will integrating physics and literacy learning in this course impact the way these
prospective elementary and middle school teachers actually teach science?” Of, zoals Moseley en Utley
(2006, p.10) in meer algemene zin aangeven: “There is an increased emphasis in teacher education

programs for students to receive more content background in science and mathematics; however, does
this make students better teachers?”
Een laatste beperking is dat er vaak aanbevelingen worden gedaan om te integreren en over hoe
te integreren op basis van ‘zachte bewijzen’ (zie hierboven) of zelfs bij het uitblijven van bewijzen
(bijv. King & Wiseman, 2001).

3.3.3 Onderzoeksvraag 1
De eerste onderzoeksvraag is: Op welke wijze zijn de vakken wetenschap en techniek en taal en/of
rekenen-wiskunde in de studies geïntegreerd? In hoofdstuk 2 is de indeling van Gresnigt en collega’s
(2014) beschreven. Daarin worden vijf vormen van integratie onderscheiden: verbonden, genest,
multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair. In deze paragraaf wordt uitgewerkt welke
vormen van integratie zijn terug te vinden in de studies. Eerst wordt kort ingegaan op een aantal
algemene bevindingen. Daarna wordt per vorm van integratie beschreven in welke studies de
betreffende integratievorm terug te vinden is. Vervolgens worden er bij elke integratievorm
exemplarisch één of enkele studies nader toegelicht.

Algemene bevindingen
Twee zaken vallen op in de literatuur over de integratie van science met taal en/of rekenen-wiskunde
op de lerarenopleiding. Het eerste dat opvalt, is dat veel auteurs niet expliciet beschrijven welke vorm
van integratie onderwerp van onderzoek is. In een enkel geval is de beschrijving van het geïntegreerde
leeraanbod zelfs zo onvolledig, dat niet achterhaald kan worden om welke vorm het gaat. Dit is
bijvoorbeeld het geval in de studie van Zhang en He (2012). Zhang en He doen verslag van een
onderzoek naar de ervaringen van oud-studenten met een geïntegreerd curriculum, maar beschrijven
enkel uit welke componenten het curriculum bestaat en niet de wijze waarop de integratie vorm heeft
gekregen.
Ten tweede lijkt de indeling van Gresnigt en collega’s (2014) nog grofmazig; om de integratie van
science en rekenen-wiskunde goed te kunnen typeren, kunnen ook meer specifieke vormen van
integratie worden onderscheiden. In een aantal studies naar de integratie van science en rekenen-
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wiskunde wordt bijvoorbeeld verwezen naar de indeling van Davison et al. (1995). Zij presenteren vijf
verschillende (andere) vormen van integratie van science en rekenen-wiskunde, te weten: (1)
disciplinespecifiek, (2) inhoudspecifiek, (3) proces, (4) methodologisch en (5) thematisch. Met
disciplinespecifieke integratie wordt integratie van verschillende onderdelen binnen het vakgebied
bedoeld (bijvoorbeeld integratie van algebra en geometrie). Bij inhoudspecifieke integratie worden
science en rekenkundige gebieden geïntegreerd, bijvoorbeeld het concept meten (rekenen-wiskunde)
wordt geïntegreerd met de studie van dinosaurussen (science). Bij procesintegratie ligt de nadruk op
experimenteren en onderzoeken, waarbij processen van beide vakgebieden worden ingezet. Bij
methodologische integratie gaat het om constructivistische benaderingen en het toepassen van
leercycli. Bij thematische integratie ten slotte, worden leereenheden ontworpen rondom een bepaald
thema, waarin verschillende disciplines worden geïntegreerd.

Vormen van integratie
Op basis van het door Gresnigt en collega’s (2014) ontwikkelde kader is nagegaan welke vorm van
integratie in de studies is toegepast. Hieronder wordt beschreven welke vormen van integratie terug te
vinden zijn in de studies en op welke wijze er concreet invulling aan is gegeven.

1.

Verbonden

Bij een verbonden vorm van integratie heeft elk vakgebied een eigen plek in het curriculum en wordt er
gewerkt aan vakspecifieke doelen. Integratie vindt plaats doordat docenten expliciet verbindingen
leggen met de andere vakken. Een voorbeeld van deze vorm van integratie is te vinden in de studie van
Zhou en Kim (2010). In die studie is sprake van geïntegreerde instructie van science, rekenenwiskunde en muziek voor het basisonderwijs. Gedurende de eerste vijf weken van de leereenheid,
bouwden de studenten hun pedagogical-content knowledge in de drie vakgebieden op (drie lessen van
3 uur per week). Tijdens elke les stond één van de drie vakken centraal. Vanaf de zesde week werd de
groep studenten verdeeld in drie groepen. Elke groep kwam twee keer per week bijeen met een
lerarenopleider. Tijdens de eerste bijeenkomst (een dagdeel in de week; donderdags) bereidden de
studenten samen een les voor in één vakgebied (rekenen-wiskunde, muziek of science). Het volgende
dagdeel (dinsdag erna) voerden de studenten de les uit op de basisschool. Dit patroon van
voorbereiding en uitvoer werd voortgezet totdat elke student voor elk vakgebied drie lessen had
gedoceerd: science (dag/nacht, slinger/pendulum, en water oppervlaktespanning), rekenen-wiskunde
(vermenigvuldiging, meten, omtrek en oppervlakte) en muziek (klank en tibre, beat en ritme, en
toonhoogte, melodie en harmonie). Zhou en Kim (2010, p.126) lichten hun perspectief op integratie als
volgt toe:“We believe that what we really do in curriculum integration is to integrate thinking rather

than a disregard of disciplinary teaching. Our teaching emphasized the connectedness between these
three subjects while at the same time maintaining each subject’s identity and individuality.”
Een ander exemplarisch voorbeeld van een verbonden vorm van integratie is te vinden in de studie
van Cady en Rearden (2007). Aanstaande leerkrachten volgden een ‘undergraduate degree’ in een
bepaald vakgebied (bijvoorbeeld rekenen-wiskunde, biologie, psychologie), een minor basisonderwijs
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en een stage. Als onderdeel van de minor volgden studenten lessen ontwikkelingspsychologie en
kregen ze een didactische leereenheid (‘methods course’). De leereenheid bestond uit vier
verschillende vakgebieden (rekenen-wiskunde, science, social studies en taal), gedoceerd door vier
docenten die specialist waren in het betreffende vakgebied. De docenten bevorderden elk individueel
integratie. De rekendocent gaf bijvoorbeeld suggesties hoe bepaalde rekenkundige concepten
geïntegreerd zouden kunnen worden in science en vice versa. De vakgebieden werden echter als
afzonderlijke eenheid onderwezen.
Ook Berlin en White (2010, 2012) beschrijven een vorm van integratie die getypeerd kan worden
als verbonden. In hun programma werden rekenen-wiskunde, science, en technologie geïntegreerd.
Het programma bestond uit zes unieke leergangen; drie geïntegreerde ‘content courses’/inhoudelijke
leereenheden en drie geïntegreerde ‘pedagogy courses’/pedagogische-didactische leereenheden. In de
drie geïntegreerde ‘content courses’ stond telkens één vakgebied (science, rekenen-wiskunde, of
technologie) centraal en werden verbindingen gelegd naar de andere vakgebieden. De auteurs
beschrijven dit zelf als volgt (2010, p.110): “the MSAT M.Ed. Program identifies and advances

connections among the sciences and across mathematics, science, and technology thereby providing a
unique academic structure to prepare teachers for grades 7–12. These connections will enable these
traditionally separate discipline areas to share human, physical, and fiscal resources for a more holistic
preparation of teachers.”
2.

Genest

Bij een geneste vorm van integratie worden binnen een vakgebied vaardigheden of inhouden van een
ander vakgebied aangesproken. De inhoud van het ene vak kan worden gebruikt om het andere vak te
verrijken. Zo wordt binnen de context van een vak tegelijkertijd gewerkt aan de doelen van een ander
vak. Hoewel deze vorm van integratie niet expliciet als zodanig wordt genoemd, lijkt hier in een aantal
studies sprake van te zijn (Elliott, 2006; Ford, 2004; Frisch, 2010; Sadler, 2006). In deze studies staat
de integratie van science met taal centraal. Enkele van deze studies worden hieronder toegelicht.
Ford (2004) doet verslag van een leereenheid science (major, 14 weken, 3 studiepunten) waarbij
expliciete aandacht is geschonken aan de selectie van tekstmateriaal. De leereenheid was in het
curriculum geprogrammeerd naast de leereenheden social studies, rekenen-wiskunde, lezen en
schrijven, leesproblemen en technologie. Daarnaast liepen de studenten stage. Tijdens de
sciencelessen werkten de studenten samen in groepjes van vier tot zes studenten. In deze lessen stond
het leren van de vakinhoud en vakdidactiek van science centraal. Tijdens de tweede helft van de
leereenheid werden activiteiten uitgevoerd met betrekking tot het evalueren van (commerciële) boeken
en meer algemeen het evalueren van bepaalde science curricula. Studenten lazen artikelen over het
gebruik van boeken bij science-onderwijs en bediscussieerden deze. Ze maakten kennis met een breed
scala aan verschillende boeken en tekstsoorten en werden geïnstrueerd hoe ze de bruikbaarheid van
boeken voor het science onderwijs konden evalueren. Daarna werden ze geacht om zelf een
beargumenteerde keuze te maken uit het aanbod voor het al dan niet selecteren van een boek. Deze
activiteit had als doel om studenten te ondersteunen in hun science-onderwijs. Ford schrijft (p.130):
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“Instructional goals for the trade-book evaluation activities described in this paper were to support

students in developing critical approaches to the selection of resources to support their science
teaching”.
Niet alleen het lezen van teksten, ook het schrijven van teksten kan ingezet worden ten behoeve
van science-onderwijs. In de studie van Frisch (2010) wordt verwezen naar twee geïntegreerde science
leereenheden, namelijk natuurkunde (kracht, energie, warmteoverdracht, elektriciteit, magnetisme,
licht, geluid, zonnestelsel) en “life and earth science concepts” (deze laatst genoemde leereenheid is
niet opgenomen in hun studie). Tijdens de leereenheid gebruikten docenten veelvuldig voorbeelden
van verhalen om scienceconcepten te illustreren. De docent besteedde expliciet aandacht aan het
didactisch inzetten van verhalen (“I explicitly called attention to the fact that I was using a science story

by beginning with a statement such as ‘‘let me tell you a story…’’ p.707). De studenten werden geacht
zelf een verhaal te schrijven over een science-onderwerpen om deze onderwerpen te verduidelijken
voor hun toekomstige leerlingen.
De studie van Sadler (2006) ten slotte laat zien hoe argumentatie en discourse als belangrijke
thema’s werden geïntegreerd in een leereenheid science (6 weken). Gedurende de derde week van de
leergang werden twee sessies gewijd aan argumentatie en discourse. De sessies begonnen met een
discussie over een science gerelateerd krantenartikel. Vervolgens werd de argumentatiestructuur in het
artikel nader onderzocht met behulp van een vereenvoudigde versie van Toulmin’s Argumentation
Pattern (TAP; Toulmin, 1958). Daarna gingen de studenten aan de slag met het analyseren van een
serie fragmenten uit tekstboeken die gebruikt worden bij science om argumentatiepatronen te
identificeren. Tijdens de praktijkopdrachten werden de studenten uitgedaagd om bewijzen te evalueren
om claims en theorieën te onderbouwen, argumenten te construeren, et cetera. De docent gaf expliciet
instructie hoe de kwaliteit van argumentatie verhoogd kan worden en studenten oefenden met het
beargumenteren van verschillende wetenschappelijke verschijnselen. Ook werden er verschillende
strategieën besproken om discourse van leerlingen te structureren en te stimuleren. Na deze week,
waarin het leren argumenteren centraal stond, presenteerden studenten in duo’s voorbeeldlessen
waarin discourse en argumentatie sterk benadrukt werden. Niet alleen in gesproken taal, maar ook in
geschreven taal.

3.

Multidisciplinair

Bij een multidisciplinaire vorm van integratie wordt het onderwijs benaderd vanuit thema’s of
projecten. De verschillende vakgebieden worden afzonderlijk in tijd onderwezen; bij elk vakgebied
wordt aan vakspecifieke doelen gewerkt binnen het(zelfde) thema. Van deze vorm van integratie zijn
geen voorbeelden in de literatuur gevonden.

4.

Interdisciplinair

Bij een interdisciplinaire vorm van integratie wordt het onderwijs – net als bij een multidisciplinaire
vorm van integratie – benaderd vanuit thema’s of projecten, geïnitieerd door de docent. De nadruk ligt
hier echter op vakoverstijgende doelen en er wordt niet meer gerefereerd aan afzonderlijke
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vakgebieden. Voorbeelden van interdisciplinaire vormen van integratie zijn beschreven in de studies
van Asham, Zawojeski, en Bowman (2006), Cox-Petersen, Spencer en Crawford (2005), Kelly (2001),
King en Wiseman (2001), Moseley en Utley (2006), Tobias en Ortiz (2007), Wilhelm et al. (2007), YesilDagli, Lake en Jones (2004).
Hieronder worden eerst de studies van Cox-Petersen, Spencer en Crawford (2005) en Yesil-Dagli,
Lake en Jones (2004) kort toegelicht ter illustratie van de interdisciplinaire vorm van integratie met
respectievelijk taal en rekenen-wiskunde. Daarna worden aan de hand van de studies van Asham,
Azwojeski & Bowman (2006) en Tobias & Ortiz (2007) twee voorbeelden van lesactiviteiten beschreven,
om specifieker te illustreren hoe science, taal, en rekenen-wiskunde in de lessen geïntegreerd kunnen
worden.
De studie van Cox-Petersen, Spencer en Crawford (2005) betreft de integratie van science met
taal. Studenten werkten samen aan geïntegreerd onderwijs voor een buitenschools programma
(‘inservice learning’). Het doel van deze leereenheid -bestaande uit lesmodules en een
praktijkopdracht- was drieledig, namelijk: (1) herkennen van het potentieel van taal en lezen om het
leren van science te bevorderen door het integreren van taal en science, (2) ontwikkeling van inquirybased instructievaardigheden om het leren van science concepten te bevorderen en (3) bewustzijn van
culturele, issues, taal issues en sociaal-economische issues en diverse instructiestrategieën. Studenten
werd verzocht om een leereenheid van acht geïntegreerde taal/science lessen te ontwerpen die
tegemoet zou komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de populatie.
Yesil-Dagli, Lake, en Jones (2004) beschrijven een integratieve benadering van rekenen-wiskunde
en science met de nadruk op thematische integratie waarbij samenwerking en modelleren centraal
staan. De ‘methods courses’ van rekenen-wiskunde en science werden afzonderlijk van elkaar
onderwezen. Door middel van team-teaching werd echter het ‘wat en hoe’ van het lesgeven in beide
vakgebieden geïntegreerd: de syllabi werden gemeenschappelijk ontwikkeld, dezelfde tekst werd
gebruikt, er was sprake van gecombineerde toetsen, en er werd 12 uur gezamenlijk les gegeven. De
studenten volgden een leereenheid rekenen-wiskunde, science en een practicum. Activiteiten omvatten
team-teaching, experimentele lessen, coöperatief leren en scaffolding-strategieën voor jonge
kinderen. De studenten werden toegewezen aan een groep leerlingen uit de onderbouw en verzorgden
samen met hun mentor lessen. Voor hun ‘methods’ lessen en praktijklessen werd de studenten
gevraagd om een thematische eenheid van twee weken te ontwikkelen en implementeren om aan te
tonen dat ze rekenen-wiskunde en science inhouden en werkwijzen met elkaar kunnen verbinden.
Om specifieker te illustreren hoe een vakgebied geïntegreerd kan worden in lessen met
vakoverstijgende doelen, worden hieronder twee lessen kort beschreven.
Tobias en Ortiz (2007) beschrijven een les waarin studenten werd gevraagd om vliegtuigjes te
vouwen voor twee wedstrijden; één vliegtuig zou een zo lang mogelijke afstand moeten afleggen
(langste afstand) en één vliegtuig zou zo lang mogelijk in de lucht moeten blijven (langste vliegtijd). De
vliegtuigjes moesten gevouwen worden met behulp van een vel papier en (optioneel) een paperclip. De
studenten werkten in groepjes van drie en kregen een half uur voor de opdracht. Terwijl ze met de
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opdracht aan de gang gingen, kregen ze vragen met betrekking tot rekenen-wiskunde (bijvoorbeeld
welke eigenschappen moet het vliegtuig hebben? Welk formaat moet de vleugel hebben om het verst te
kunnen vliegen? Blijft een vliegtuig langer in de lucht als het groot of klein is?) en science
(bijvoorbeeld: Formuleer een hypothese over elk vliegtuig en test deze. Trek conclusies op basis van je
testresultaten en maak benodigde aanpassingen in het vliegtuig). Studenten maakten gebruik van de
trial en error methode en de docent liep rond om informeel te onderzoeken hoe de studenten de taak
aanpakten. Tijd en afstand werden gemeten met behulp van respectievelijk mobiele telefoons en
meetlinten. Nadat de studenten een aantal vliegtuigjes hadden getest, vond er discussie plaats rond de
uitkomsten. Vervolgens werd de groep in tweeën verdeeld; de ene helft van de studenten startte met
de afstandswedstrijd, de andere met de tijdwedstrijd. Nadat de wedstrijd was afgelopen werd
studenten gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden; Welke oplossingsstrategieën hebben jullie
toegepast? Waarover hebben jullie gediscussieerd bij het ontwerpen van de vliegtuigjes? Hoe hebben
jullie een besluit genomen? Welke eigenschappen had jullie vliegtuig? Analyseer waarom het winnende
vliegtuigje het verst kwam/het langste in de lucht bleef, etc.
Uit deze lesbeschrijving blijkt dat integratie vormgegeven kan worden aan de hand van een
‘overstijgende opdracht’ (bijvoorbeeld een vliegtuigje bouwen). Ook een ‘overstijgend probleem’
waaraan de studenten gaan werken kan centraal staan. Een uitgewerkt voorbeeld hiervan is te vinden in
de studie van Asham, Azwojeski en Bowman (2006). Ze beschrijven de activiteit “Hoeveel zout?”.
Groepjes studenten kregen een fictief krantenbericht voorgelegd, waarin werd vermeld dat er
ongevallen rond de school hebben plaatsgevonden vanwege gladheid. Er werd verteld dat school
probeert te achterhalen hoeveel zout er onder verschillende condities zou moeten worden gestrooid
om ongevallen te voorkomen. Te weinig zout zou nog steeds ongelukken veroorzaken en teveel zout is
schadelijk voor het milieu en bovendien duur. De studenten werden geattendeerd op het probleem en
de opdracht; maak een poster voor verschillende medewerkers op school die gebruikt kan worden om
te bepalen of en zo ja, hoeveel zout er moet worden gestrooid in bepaalde condities. Studenten kregen
achtergrondinformatie over allerlei relevante factoren (zoals de werking van zout om ijs te laten
smelten, de rol van temperatuur voor de effectiviteit van zout, etc.) en er werden suggesties gegeven
hoe ze rekening konden houden met verschillende variabelen (bijv. temperatuur, hoeveelheid
zoutvoorraad). Van de studenten werd verwacht dat ze een model ontwikkelden op basis van hun
achtergrondkennis en informatie die in de taak werd gepresenteerd.

5.

Transdisciplinair

Bij een transdisciplinaire vorm van integratie wordt het onderwijs – net als bij interdisciplinaire
integratie – benaderd vanuit thema’s of projecten en er wordt niet meer gerefereerd aan afzonderlijke
vakgebieden. De lesdoelen overstijgen de vakgebieden en komen voort uit de vragen en
belevingswereld van de kinderen of studenten in plaats vanuit de leerkracht of lerarenopleider. In een
aantal studies wordt opgemerkt dat er sprake is van een transdisciplinaire vorm van integratie. Deze
studies worden hierna kort geïllustreerd. Williams, Connell, White, & Kemper (2003) schetsen een
model van een transdisciplinair curriculum voor de lerarenopleiding (zie figuur 3.1).
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Figuur 3.1. Model voor een transdisciplinair curriculum (Williams, Connell, White, & Kemper, 2003, p.
87.
Dit model omvat de componenten (a) samenwerking, (b) constructivisme, (c), authenticiteit, (d) sociale
rechtvaardigheid binnen democratische klassen, (e) transformatie van kennis en (f) technologie als een
middel.
Paige, Lloyd en Chartress (2008) beschrijven de (andere) kenmerken van een transdisciplinair
curriculum, te weten: (1) issues based: problemen uit de ‘echte’ wereld/maatschappij worden verkend
en er worden oplossingen voor gezocht, (2) toekomst georiënteerd, (3) place-based educatie:
connecties met de echte wereld. Op basis van deze kenmerken is een leergang ontwikkeld en beproefd
voor rekenen-wiskunde, science en samenleving. In deze studie is sprake van een combinatie van
verschillende vormen van integratie (p. 27-28): “We emphasize the need to be ‘‘disciplinary’’ before

‘‘transdisciplinary’’ in the three courses by focusing upon discipline specific aspects and identifying the
epistemological commitments for each of the disciplines. When students are able to differentiate
between the learning areas they are then able to integrate them successfully in their planning for
learning assessment tasks for school placements”.
Sommige lessen van de leereenheid waren gebaseerd op individuele disciplines, bijvoorbeeld
vorm en structuur in rekenen-wiskunde, armoede in de samenleving en milieu en stroomkringen in
science. Bij andere lessen was er ook sprake van individuele disciplines, maar werden er informele
verbindingen gelegd met een tweede discipline, bijvoorbeeld ‘getallen/aantal’(rekenen-wiskunde) om
maatschappelijke perspectieven te versterken. Bij één onderdeel van de leereenheid was sprake van
expliciet gebruik van een transdisciplinaire vorm van integratie; na een aantal workshops waarin ofwel
rekenen-wiskunde (schattingen en metingen) ofwel science (bodemkunde; eigenschappen van de
bodem onderzoeken, zoals kleur, pH-waarde en porositeit) centraal stond, volgde een transdisciplinair
onderwerp, namelijk: “A place in time”. Het issue hierbij was het ontwikkelen van een gevoel van
verbondenheid met een plaats, wat relevant was in het licht van verplaatsing van de campus.
Wetenschappelijk en wiskundig denken waren expliciet opgenomen in het onderdeel.
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Hoewel de auteurs deze vorm van integratie als ‘transdiciplinair’ omschrijven, vertoont de integratie
duidelijke kenmerken van een interdisciplinaire vorm van integratie.

Samenvatting
Er kan geconcludeerd worden dat er een breed palet aan mogelijke integratievormen terug te vinden is
in de literatuur. In het merendeel van de studies is echter een interdisciplinaire vorm van integratie
toegepast; het onderwijs wordt benaderd vanuit thema’s of projecten, geïnitieerd door de docent of de
leerkracht. In de volgende paragraaf worden de effecten van de integratie beschreven.

3.3.4 Onderzoeksvraag 2
De tweede onderzoeksvraag is: Wat zijn de effecten van een geïntegreerd aanbod op
(a) de vakkennis en vaardigheden van aanstaande leraren
(b) de pedagogical-content knowledge van aanstaande leraren
(c) de self-efficacy van aanstaande leraren
(d) de mate waarin aanstaande leraren in staat zijn vakken integreren en/of wat is het
perspectief van studenten t.a.v. zelf gaan integreren in de klas
Hieronder worden de resultaten voor de deelvragen gerapporteerd.

(a) De vakkennis en vaardigheden
In 14 studies naar de effecten van een geïntegreerd leeraanbod op de lerarenopleiding is nagegaan in
welke mate het aanbod bijdraagt aan de ontwikkeling van de vakkennis en vakspecifieke vaardigheden
van aanstaande leraren. De vakkennis en vaardigheden die in de studies zijn getoetst, bevinden zich
zowel op het terrein van science, rekenen-wiskunde en taal. Voorbeelden van uitkomstmaten in de
studies zijn: argumentatievaardigheden (McDonald, 2010; Pytash, 2013; Robertshaw & Campbell,
2013; Sadler, 2006), kennis van science en reken-wiskunde concepten (Lewis et al, 2002; Wilhelm et
al, 2007), het selecteren van geschikte teksten voor science lessen (Ford, 2004), het inhoudelijk
analyseren van science gerelateerde nieuwsartikelen (Elliot, 2006; Van Zee, 2013) en het schrijven van
verhalen over een ‘science’ concept (Frisch, 2010). In het grootste deel van de studies is met behulp
van een voor- en natoets bepaald of en in welke mate de geïntegreerde leereenheid heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van de vakkennis en vaardigheden van de studenten. Veelal is door de
lerarenopleiders gebruik gemaakt van curriculumspecifieke toetsen die zijn vervaardigd op basis van
de doelen van het leeraanbod. Een aantal studies laat zien dat de scores op de natoets significant
hoger waren dan de scores op de voortoets (zie bijv. Elliot,2006; Robertshaw & Campbell, 2013;
Wilhem et al, 2007). Er worden dan ook overwegend positieve conclusies getrokken: het geïntegreerde
leeraanbod heeft geleid tot een significante verbetering van de vakkennis en vakspecifieke
vaardigheden van de aanstaande leraren. Om een beeld te geven van de studies waarin vakkennis en
vaardigheden uitkomstmaten zijn, worden hieronder enkele studies kort toegelicht.
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In het onderzoek van Frisch (2010) stond de integratie van science en taal centraal. Er werd op een
geïntegreerde wijze gewerkt aan de kennis en vaardigheden van aanstaande leraren met betrekking tot
het schrijven van een verhaal over een science thema. Eerst werd aanstaande leraren gevraagd een
verhaal te schrijven over een science concept. Dit verhaal moesten de aanstaande leraren zelfstandig
schrijven, zonder hulp of begeleiding van de lerarenopleider of medestudenten. De verhalen werden
vervolgens door de onderzoekers geanalyseerd. Het merendeel ervan bleek inconsistent en incoherent
te zijn en inhoudelijke onjuistheden te bevatten. Deze constatering gaf aanleiding om met aanstaande
leraren in een volgend cohort andere didactische aanpakken uit te proberen en te toetsen. De
aanstaande leraren in het nieuwe cohort moesten eveneens verhalen over science concepten schrijven,
maar dit keer werden ze begeleid bij het schrijven, moesten ze samenwerken met medestudenten aan
het verhaal (collaborative writing) en kregen ze al een korte inleiding om op voort te bouwen. Om te
bepalen of en in welke mate het begeleid samenwerkend schrijven een effect had op de vakkennis op
het gebied van wetenschap en techniek, werd aan het begin en aan het eind van de leereenheid de
MOSART-test afgenomen. De MOSART-test is een gevalideerde test waarin science concepten worden
getoetst. De analyse van de voor- en nameting van de MOSART-test liet zien dat de aanstaande leraren
significante vorderingen hadden geboekt. De auteurs concluderen dat de geïntegreerde leereenheid
heeft geleid tot significant hogere scores op de nameting. Aangezien de studenten over verschillende
concepten verhalen hadden geschreven, werd vervolgens nagegaan of er verschillen tussen de
studenten waren op de nameting. Verondersteld werd dat de aanstaande leraren significant beter
zouden scoren op de items die gerelateerd waren aan het concept waarover ze een verhaal hadden
geschreven. Uit de analyses bleek echter dat dit niet het geval was.
De studie van Robertshaw en Campbell (2013) richtte zich op de integratie van science en
taal(vaardigheden). Meer specifiek: er werd gewerkt aan de ontwikkeling van
argumentatievaardigheden van de aanstaande leraren, ten behoeve van de kwaliteit van analyseren en
redeneren over science concepten. In de leereenheid werden argumentatievaardigheden aangeleerd
met behulp van het door Toulmin ontwikkelde argumentatie protocol. Met behulp van een voor- en
nameting hebben Robertshaw en Campbell onderzocht wat het effect van de geïntegreerde leereenheid
was op de argumentatiekwaliteit van de aanstaande leraren ten aanzien van concepten uit het domein
science. Uit de analyses bleek dat de aanstaande leraren significant beter argumenteerden aan het eind
van de leereenheid. De reflecties van de aanstaande leraren op de leereenheid wezen verder uit, dat ze
het protocol van Toulmin een behulpzaam middel vonden voor het leren argumenteren en redeneren
over science gerelateerde concepten (zie ook Sadler, 20006).
De studies van Robertshaw en Campbell (2013) en Frisch (2010) zijn illustratief voor het onderzoek
dat is verricht en de uitkomsten ervan. Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de integratie van
wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde gunstige effecten heeft op de vakkennis en
vaardigheden van aanstaande leraren. Alleen in de studie van Zhang en He (2012) zijn de conclusies
overwegend negatief. In het onderzoek werd alumni gevraagd naar hun percepties over het
geïntegreerde curriculum dat zij hebben gevolgd aan de lerarenopleiding. De alumni gaven aan zeer
ontevreden te zijn over de eigen ontwikkeling ten aanzien van de vakkennis en vakspecifieke
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vaardigheden. Twee redenen werden hiervoor gegeven. Ten eerste sloten de inhouden en vaardigheden
die op de lerarenopleiding werden aangeleerd niet aan bij de inhouden en vaardigheden die in het
primair onderwijs centraal staan. Ten tweede werd er volgens de afgestudeerden op een traditionele
wijze onderwezen, klassikaal, simultaan en frontaal, terwijl de docenten het belang van onderzoekend
en ontwerpend leren beklemtoonden. Van ‘practice what you preach’ was volgens de alumni geen
enkele sprake.

(b) de pedagogical-content knowledge
In slechts één studie (Zhang & He, 2012) zijn uitspraken gedaan over het effect van het leeraanbod op
de ontwikkeling van de pedagogical-content knowledge van aanstaande leraren. In de studie van
Zhang en He zijn oud-studenten niet alleen bevraagd op hun percepties over het geïntegreerde
curriculum (zie hierboven), ook is gevraagd naar de ontwikkeling van de pedagogical-content
knowledge. De alumni bleken ook hierover zeer ontevreden te zijn. Het geïntegreerde leeraanbod had
(te weinig) bijgedragen aan de ontwikkeling van de pedagogical-content knowledge. Volgens de
analyse van de reacties van de alumni had dit vooral te maken met de inhoud en inrichting van het
geïntegreerde leeraanbod en de didactische kwaliteit van de lerarenopleiders. Er werd teveel op een
traditionele manier onderwezen, de inhouden stonden los van de schoolpraktijk en de lerarenopleiders
hadden volgens de aanstaande leraren (te) weinig ervaring met het verzorgen van een geïntegreerd
leeraanbod.
Op basis van het onderzoek van Zhang en He (2012) kunnen geen uitspraken worden gedaan over
het effect van een geïntegreerde leeraanbod op de pedagogical-content knowledge van aanstaande
leraren. Hiervoor is meer en ook andersoortig onderzoek vereist.

(c) de self-efficacy
In negen studies naar de effecten van een geïntegreerd leeraanbod op de lerarenopleiding is nagegaan
in welke mate het aanbod bijdraagt aan de ontwikkeling van de self-efficacy van aanstaande leraren. In
de meeste van deze studies is onderzocht of en in welke mate de geïntegreerde leereenheid bijdraagt
aan de self-efficacy ten aanzien van science onderwijs. In enkele gevallen is ook onderzocht wat de
invloed van het leeraanbod op de self-efficacy ten aanzien van rekenen-wiskunde is. Het effect van de
geïntegreerde leereenheid op de ontwikkeling van de self-efficacy van aanstaande leraren, is in het
grootste deel van de studies bepaald met behulp van een analyse van een voor- en nameting.
Gegevens over de self-efficacy van aanstaande leraren zijn op verschillende manieren verkregen. Veelal
zijn hiervoor gevalideerde testen gebruikt, zoals de ‘Personal Science Teaching Efficacy’ (PSTE), de
‘Science Teaching Outcome Expectancy’ (STOE), de ‘Personal Mathematics Teaching Efficacy’ (PMTE) en
de ‘Mathematics Teaching Outcome Expectancy’ (MTOE) (zie bijv. King & Wiseman, 2001; Moseley &
Utley, 2006). In een aantal studies is getracht op basis van zelfrapportage van de aanstaande leraren te
komen tot uitspraken over het effect van het geïntegreerde leeraanbod op de self-efficacy (zie bijv.
Cady & Rearden, 2007; Cox-Peterson, Spencer & Crawford, 2005; Yesil-Dagli, Lake & Jones, 2004) . De
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resultaten van de studies zijn niet eenduidig. In de ene studie wordt geconcludeerd dat het
geïntegreerde leeraanbod een significant positief heeft gehad op de self-efficacy (Cady & Rearden,
2007; Moseley & Utley, 2006; Yesil-Dagli, Lake & Jones, 2004), in andere studies zijn geen verschillen
gevonden (zie bijv. King & Wiseman, 2001). Om een beeld te geven van de studies die zijn verricht en
de resultaten ervan, worden hieronder twee studies uitgelicht, die van studie Moseley en Utley (2006)
en die van King en Wiseman (2001).
In de studie van Moseley en Utley (2006) stond de integratie van rekenen-wiskunde en science
centraal in een ‘earth systems science course’. Twee evaluatieve onderzoeksvragen werden gesteld. De
eerste luidde: Wat is het effect van de geïntegreerde leereenheid op de PSTE en STOE van aanstaande
leraren basisonderwijs? De tweede was: Wat is het effect van de geïntegreerde leereenheid op PMTE en
MTOE van aanstaande leraren basisonderwijs? Het design van de studie was een niet-gerandomiseerde
experimentele opzet met controlegroep. Tijdens het eerste college van het semester (voormeting) en
het laatste college van het semester (nameting) vulden de aanstaande leraren in de experimentele en
de controlegroep de PSTE, STOE, PMTE en MTOE in. Bij de voormeting waren geen significante
verschillen tussen beide groepen voor wat betreft de PMTE, de PSTE en de STOE. De scores van de twee
groepen op de MTOE verschilden echter wel significant van elkaar bij aanvang van het experiment.
Analyses van de toets bij de nameting wezen uit dat de twee groepen alleen significant van elkaar
verschilden op de PSTE. Omdat de scores op de MTOE bij aanvang al significant van elkaar verschilden,
werd een covariantie-analyse gedaan op de scores op de natoets. Deze analyse lieten zien dat er geen
significante verschillen waren tussen beide groepen, nadat gecontroleerd werd voor het
aanvangsverschil.
Om te bepalen of er significante verschillen waren tussen de experimentele groep en
controlegroep in de ontwikkeling van de self-efficacy , zijn gepaarde t-toetsen uitgevoerd op de
verschillende testen. De t-toetsen lieten zien dat de scores van de aanstaande leraren in de
controlegroep aan het eind van het semester niet significant verschilden van die aan het begin van het
semester. Voor de experimentele groep gold daarentegen, dat na het volgen van de geïntegreerde
leereenheid de score op de PSTE, de STOE en ook de MTOE significant hoger was. Alleen de scores op
de PMTE waren niet significant verbeterd. De conclusie die Moseley en Utley (2006, p.8) op basis van
de uitkomsten hebben getrokken, luidt: “This suggests that a content course that emphasizes science

and mathematics taken in conjunction with methods courses in mathematics and science can affect the
teaching efficacies of preservice elementary teachers, particularly their belief in their influence on
student outcomes.”
Net als in de studie van Moseley en Utley (2006) is in het onderzoek van King en Wiseman
(2001) nagegaan in welke mate een geïntegreerd leeraanbod bijdraagt aan een verhoging van de selfefficacy van aanstaande leraren. In de studie zijn drie groepen aanstaande leraren met elkaar
vergeleken: 1) aanstaande leraren die een traditioneel, niet-geïntegreerd science leeraanbod volgden,
2) aanstaande leraren die een geïntegreerde science leeraanbod volgden, en 3) aanstaande leraren die
geen science aanbod volgden, maar een ander vak. In de traditionele variant kregen de aanstaande
leraren de reguliere science leereenheid, in de geïntegreerde variant werden deze lessen aangevuld
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met vijf bijeenkomsten waarin de aanstaande leraren werd geleerd taal te integreren in de science
lessen. De aanstaande leraren werden door de lerarenopleiders ondersteund bij het ontwerpen van
geïntegreerde science lessen. Om vast te kunnen stellen of en in welke mate het geïntegreerde
leeraanbod had geleid tot een verhoging van de self-efficacy ten aanzien van science, werd
voorafgaand aan het volgen van de leereenheden en na afloop ervan de PSTE en STOE afgenomen bij
de aanstaande leraren in de drie condities. Met behulp van een variantieanalyse werden de resultaten
van de groepen vergeleken. Uit de analyses blijkt dat de PSTE van de aanstaande leraren in de
traditionele conditie en de geïntegreerde conditie niet significant van elkaar verschilden. Wel
verschilden de scores van de aanstaande leraren op de PSTE in deze condities significant van die van
de aanstaande leraren die geen science aanbod volgden. Een vergelijking van de scores van de
aanstaande leraren in de drie groepen op de STOE leverde geen significante verschillen op.
De studies van King en Wiseman (2001) en Moseley en Utley (2006) zijn exemplarisch voor het
onderzoek dat is verricht en ook voor de uitkomsten ervan. De uitkomsten van de studies zijn niet
eenduidig over het effect van een geïntegreerd leeraanbod op de self-efficacy van aanstaande leraren.
Op basis van de studies kan niet verklaard worden waardoor de uitkomsten uiteenlopen. Verschillende
factoren kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn, zoals het studiejaar waarin de aanstaande leraren zich
bevinden, de precieze inrichting van de leereenheid, de context waar de studie heeft plaatsgevonden,
etc..

(d) de integratie van science in de praktijk
In elf studies is op uiteenlopende manieren nagegaan of en in welke mate het geïntegreerde aanbod op
de lerarenopleiding heeft bijgedragen aan de percepties ten aanzien van het integreren van vakken
en/of het vermogen om vakken op een goede manier te integreren. Eerst wordt het onderzoek naar de
percepties besproken, daarna worden de studies besproken waarin het leren integreren van science
met andere vakken centraal stond.
In verschillende studies zijn de percepties van aanstaande leraren ten aanzien van het
integreren van vakken onderzocht (Berlin & White, 2010, 2012; Cox-Peterson, Spencer & Crawford,
2005; Frykholm & Glasson, 2005; Kelly, 2001; Koirala & Bowman, 2003). De percepties zijn onderzocht
met behulp van vragenlijsten en/of reflectiemiddelen, zoals een ‘learning journal’ (zie bijv. Kelly, 2001;
Zhou & Kim, 2010). In de meeste studies wordt geconcludeerd dat aanstaande leraren positief staan
ten opzichte van het integreren van vakken. Bijvoorbeeld: In de studie van Kelly (2001) werd met
behulp van een voor- en nameting bepaald hoeveel belang aanstaande leraren hechten aan het
integreren van vakken. In de vragenlijst hierover werd het belang van integratie gemeten met behulp
van een Likert-schaal, lopend van helemaal niet belangrijk (1) tot heel belangrijk (5). De gemiddelde
score op de voortoets was 3.57, de gemiddelde score op de natoets 4.72. Aanstaande leraren hechtten
na het volgen van de geïntegreerde leereenheid dus meer belang aan het integreren van vakken. De
studies van Koirala en Bowman (2003) en Frykholm en Glasson (2005) rapporteren vergelijkbare
bevindingen. Op basis van gesprekken met de aanstaande leraren en een analyse van hun ‘learning
journals’, concluderen Koirala en Bowman dat de aanstaande leraren het integreren van vakken, in dit
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geval science en rekenen-wiskunde, belangrijk vinden. Ter illustratie bespreken Koirala en Bowman de
reacties en reflecties van verschillende studenten. Eén daarvan is Sue. Over haar schrijven de auteurs
(p.150): “During the informal interviews, she mentioned on several occasions that she liked the course

because the integration of mathematics and science made perfect sense to her… Although she did not
see the integration between mathematics and science in her field experiences, she mentioned that she
would try to connect these subjects as much as possible when she gets her own classroom .” De
aanstaande leraren in de studie van Frykholm en Glasson (2005) lijken er hetzelfde over te denken als
Sue. Frykholm en Glasson (p.132) citeren de aanstaande leraar John, die in zijn reflecties schrijft dat
het integreren van science en rekenen-wiskunde belangrijk is “…because they can further

understandig of one another.” En de aanstaande leraar Micheal schrijft (p.132): “The connections
between mathematics and science exist at almost any level or topic that you could choose. Asking if
mathematics is necessary to teach the sciences or vice versa is like asking if scissors are necessary for
a haircut.”
De bevindingen in de studie van Zhou en Kim (2010) sluiten bij de voorgaande resultaten en
conclusies aan. In de studie volgden de aanstaande leraren een geïntegreerde leereenheid over de
integratie van taal en science. De leereenheid bestond uit geïntegreerde lessen op de lerarenopleiding
en bevatte tevens een praktijkcomponent. Hetgeen de aanstaande leraren leerden op de
lerarenopleiding, dienden ze dezelfde week toe te passen in de basisschoolpraktijk. De
vakleerkrachten op de lerarenopleiding ondersteunden de studenten tijdens de colleges bij het
ontwerpen van de geïntegreerde lessen voor de leerlingen in de basisschool. Twee dagen na het
college moesten de aanstaande leraren de les geven. Deze les werd door de docenten van de
lerarenopleiding geobserveerd. Direct na de les kregen de studenten feedback op de lesuitvoering. Op
basis van de observaties van de lessen door lerarenopleiders en een analyse van de ‘reflective journals’
van de aanstaande leraren, concluderen Zhou en Kim (2010) dat de aanstaande grote vorderingen
hebben geboekt en hun perspectief op vakkenintegratie is veranderd. Ze schrijven (p.130): “All

participants claimed that their understanding and enthusiasm about curriculum integration was
enhanced by the course. Phrases such as ‘improve’, ‘more interesting’, ‘connectedness’, and ‘more
relevant to student lives’ often appeared in their final journals when participants discussed their
understandings of curriculum integration.”
Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat aanstaande leerkrachten belang
hechten aan het integreren van science met taal en/of rekenen-wiskunde en ze na het volgen van een
leereenheid hierover er nog meer belang aan hechten. Een interessante studie die deze bevinding
nuanceert en mogelijk ook relativeert, is die van Berlin en White (2012). Berlin en White (2012) zijn
nagegaan wat de attitudes en percepties van aanstaande leraren zijn ten aanzien van de integratie van
science, rekenen-wiskunde en techniekonderwijs. Aanstaande leraren volgden een opleiding van vier
jaar, waarin deze drie vakken geïntegreerd werden onderwezen. De attitudes en percepties zijn
gemeten bij de studenten in de eerste drie studiejaren van het programma. Hierbij is gebruik gemaakt
van een semantische differentiaalschaal (zie Tabel 3.3).
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Tabel 3.3. Semantische differentiaal schaal Berlin en White (2012)
Mathematics, Science & Technology Education Integration
Beneficial

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Harmful

Passive

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Active

Understandable

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Mysterious

Frill

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Necessary

Deep

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Shallow

Bad

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Good

Changing

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Constant

Tool

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Toy

Strange

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Familiar

Weak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Strong

Simple

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Complicated

Confining

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Expanding

Sad

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Happy

Brave

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Scared

Slow

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Fast

Crutch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tool

Boring

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Exciting

Jump in

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Hold back

Hard

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Easy

More

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Less

De resultaten van de analyses lieten zien dat er geen verandering was ten aanzien van het belang dat
aanstaande leraren hechtten aan vakkenintegratie (p.111): “Preservice teachers clearly valued this

integration at the onset and at the completion of the program.” Een significante verandering in de
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perceptie van de complexiteit van integratie vond echter wel plaats. Naarmate de studenten vorderden
in het programma van de lerarenopleiding, nam het gevoel toe dat integratie complex en uitdagend is.
Berlin en White (2012, p.97) kwalificeren dit als een positieve ontwikkeling: “Upon the completion of

the program, preservice teachers perceived integration to be more difficult and identified barriers and
challenges – demonstrating a more realistic, practical, and cautious approach to the integration of
mathematics, science, and technology education.”
Onderzoek naar de mate waarin aanstaande leraren in staat zijn om science met taal en/of
rekenen-wiskunde te integreren, is schaars. In slechts drie van de gevonden studies is dit onderwerp
van onderzoek. Alle drie de studies zijn exploratief van aard. In de studie van Cady en Rearden (2007)
moesten de aanstaande leraren drie lessen ontwerpen: een science les over materie, een rekenwiskunde les gericht op meten en meetkunde, en een les waarin science en reken-wiskunde
geïntegreerd werden. De geïntegreerde lessen zijn door de onderzoekers bestudeerd en volgens een
format beoordeeld. Van de in totaal 47 beoordeelde lessen, werden 27 lessen als (p.242)
“…developmentally inappropriate, contrived, unsafe, inaccurate mathematically or scientifically, or too

vague to assess” beoordeeld. Verschillende voorbeelden hiervan worden gegeven. Eén aanstaande
leraar had bijvoorbeeld het volgende plan bedacht (p.242): “use math to solve science by figuring out

that the speed of light is actually distance”. Voorbeelden van lessen waarin de vakken oppervlakkig
worden geïntegreerd, worden ook gegeven. Een aanstaande leraar had bijvoorbeeld bedacht een
boswandeling te gaan doen met leerlingen in de bovenbouw. De geïntergreerde leeractiviteit was
(p.242): “…using a guide to indentify the trees (science), and counting how many trees they saw during

the walk (math).” Voorbeelden van goede geïntegreerde lessen zijn er echter ook. In verscheidene
lesopzetten stond het meten van de groei van planten onder verschillende condities centraal.
Leerlingen moesten een onderzoeksplan opstellen om te achterhalen welke factoren van invloed zijn
op de groei van planten. Vervolgens moesten ze het experiment inrichten en op meerdere tijdstippen
data verzamelen over de groei van planten. Op basis hiervan moesten de leerlingen grafieken maken,
uitleg geven over het verloop van de grafieken en tot slot verklaringen geven voor de verschillen in
groei tussen de condities. De algemene conclusie van Cady en Rearden (2007, p.243) is echter: “The

quality of the integrated lessons varied greatly. Overall, the lessons fell on the low end of the
continuum…”
In de studie van Outhred en collega’s (1996) werd aanstaande leraren niet gevraagd om
geïntegreerde lessen te ontwikkelen, maar kregen een aantal science lesopzetten voorgelegd. Bij ieder
lesactiviteit werd ze gevraagd aan te geven welke reken-wiskunde concepten nodig zijn of ontwikkeld
kunnen worden in deze activiteit. Op deze manier probeerden de onderzoekers zicht te krijgen op de
mate waarin aanstaande leraren in staat zijn om betekenisvolle verbanden te leggen tussen science
enerzijds en rekenen-wiskunde anderzijds. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Figuur 3.2.

42

Figuur 3.2. Voorbeeld integratietaak Outhred, Farrell & Cotter (1996)
De antwoorden van de aanstaande leraren zijn volgens een format beoordeeld en gescoord. Vervolgens
zijn de resultaten geanalyseerd. De belangrijkste conclusie die Outhred en collega’s (1996, p. 430) op
grond van de analyses van scores trekken, is: “Overall, student teachers had great difficulty in

perceiving and describing mathematical concepts that could be integrated with science activities .”
De conclusies van Cady en Rearden (2007) en Outhred en collega’s (1996) laten zien dat
aanstaande leraren moeite ondervinden met het betekenisvol integreren van lessen en inhouden.
Alleen in de studie van Cox-Peterson, Spencer en Crawford (2005) worden positieve conclusies met
betrekking tot de kwaliteit van de geïntegreerde lessen science en taal die studenten hebben
ontworpen en gegeven. Op basis van de reflecties van de studenten en een analyse van de lesopzetten
wordt geconcludeerd dat de studenten de vakken op uiteenlopende manieren hadden geïntegreerd.
Teksten en verhalen werden ingezet om de begripsvorming ten aanzien van science concepten te
bevorderen en tijdens de science lessen werd doelbewust gewerkt aan de schrijfvaardigheden. CoxPeterson, Spencer en Crawford (2005) zijn van mening dat de lees- en schrijfvaardigheden op een
goede, betekenisvolle en ook creatieve manier zijn ingezet in de science lessen. De studenten lijken
het hiermee eens te zijn. Jess, één van de aanstaande leraren die de leereenheid heeft gevolgd, geeft
aan (p.31): “valuable lesson that I have learned is how to incorporate language arts in content areas,

such as science… we have incorporated language arts into our lessons in many different and creative
ways.”
Samenvatting
Op basis van de resultaten van de studies kan voorzichtig worden geconcludeerd dat een
geïntegreerde een positieve uitwerkingen kan hebben op de percepties van aanstaande leraren ten
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aanzien van het belang van vakkenintegratie. Op basis drie verkennende studies kunnen geen
uitspraken worden gedaan over het effect van een geïntegreerd leeraanbod op het vermogen van
aanstaande leraren om vakken te integreren. Meer en ook andersoortige studies zijn nodig om hierop
beter zicht te krijgen.

3.3.4 Onderzoeksvraag 3
De derde onderzoeksvraag luidt: Welke aanbevelingen worden geformuleerd ten aanzien van integratie
van science met rekenen-wiskunde en taal? In verschillende studies worden aanbevelingen gedaan ten
aanzien van een geïntegreerd curriculum op de lerarenopleiding. De aanbevelingen hebben betrekking
op de leseenheden (inhoud en vorm), de rol van de docent (het ontwerpproces en samenwerking) en de
transfer naar de praktijk. Hieronder wordt voor elk van deze factoren een aantal aanbevelingen
beschreven.

Leseenheden
In de studies worden verschillende aanbevelingen gedaan om taal en science te integreren
(bijvoorbeeld Avraamidou & Osborne, 2009; Elliott, 2006; Frisch, 2010; Robertshaw & Campbell, 2013;
van Zee et al., 2013). Avraamidou en Osborne (2009) adviseren om gebruik te maken van narratieven
op de lerarenopleiding en benadrukken het belang van het ontwikkelen van de pedagogical-content
knowledge van studenten, zodat zij leren hoe narratieven didactisch kunnen worden ingezet bij
science. Elliott (2006) concludeert dat het reviewen van science-gerelateerde krantenberichten een
veelbelovende manier is om begrippen aan te leren bij studenten, mits de opdracht op een
gestructureerde manier wordt aangeboden. Ook Frisch (2010) benadrukt in de aanbevelingen met
betrekking tot het integreren van schrijfvaardigheid dat studenten net als hun toekomstige leerlingen
scaffolding nodig hebben.
Niet alleen de integratie met taal wordt gezien als een kansrijke aanpak, ook de integratie met
rekenen-wiskunde wordt door verschillende auteurs aanbevolen (zie bijv. Asham, Zawojeski &
Bowman, 2006; Beeth & McNeel, 1999; Furner & Kumar , 2007; Koirala & Bowman, 2003). Furner en
Kumar (2007) stellen dat er geïntegreerd moet worden op basis van overlappende inhoud bij science
en rekenen-wiskunde. Dat niet alle onderdelen van een vak zomaar geïntegreerd kunnen worden,
onderschrijven ook Koirala en Bowman (2003). Zij benadrukken dat docenten en aanstaande
leerkrachten zich bewust moeten zijn van spanning die integratie soms teweeg brengt; sommige
onderwerpen zijn niet of moeilijk te integreren. Bij het ontwerpen van de leereenheid zouden zowel
taken opgenomen moeten worden waarbij gemakkelijk geïntegreerd kan worden en taken waarbij er
spanning bestaat ten aanzien van integratie. Door studenten bloot te stellen aan integratie “spanning”,
wordt ze de kans geboden om een goed begrip van de integratie te ontwikkelen.
Een didactiek die wordt aanbevolen om rekenen-wiskunde en taal te integreren met science is het
begeleid onderzoekend leren (‘inquiry’). Voor rekenen-wiskunde wordt deze didactiek als voor de hand
liggend gezien, omdat zowel bij rekenen-wiskunde als bij science het onderwijs probleemgericht is.
Zemelman, Daniels en Hyde (zoals geciteerd in Furner en Kumar, 2007) adviseren dan ook om in het
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geïntegreerd onderwijs gebruik te maken van probleemoplossingsstrategieën. Furner en Kumar (2007,
p.187) geven aan: “problem solving is an area where frequently math and science are integrated, and

problem-based learning might be a successful instructional strategy for integration. Problem-based
learning invoking process skills instead of rote learning must become a classroom norm in integrated
science and mathematics. Teachers should be able to incorporate more problem solving/inquiry
approaches to instruction as well as assessment rubrics that take into account processes.” Furner en
Kumar (2007) stellen verder dat er gegevens in probleemgestuurd geïntegreerde activiteiten verzameld
en gebruikt moeten worden die procesvaardigheden oproepen. In het verlengde hiervan benadrukken
Tobias en Ortiz (2007) dat een betekenisvolle context nodig is om probleemoplossende vaardigheden
aan te leren. Ook voor het stimuleren van taalvaardigheid lijkt onderzoekend leren een succesvolle
werkwijze. Het proces van onderzoeken daagt uit tot het opstellen van hypothesen, het beredeneren en
argumenteren en het concluderen (zie ook Van Zee, 2013). Zemelman, Daniels en Hyde (zoals
geciteerd in Furner en Kumar, 2007) adviseren dan ook om discussie, vragen stellen, verwachtingen
uiten en schrijven om te denken op te nemen in een geïntegreerd curriculum.
Een andere aanbeveling ten aanzien van de integratie van rekenen-wiskunde en science wordt
gedaan door Asham, Zawojeski, en Bowman (2006). Zij bepleiten de inzet van model-eliciterende
activiteiten in het curriculum. Deze activiteiten zouden aanstaande leerkrachten kennis moeten
opleveren over de rol van modellen in het leren over systemen in rekenen-wiskunde en science
(p.192): “They need to understand that any model they use in instruction will capture and bring to the

fore some aspects of the system and will simplify, distort, or ignore other aspects. They need to learn
that one model is not necessarily better than another; rather, there are trade-offs associated with each
choice and the teacher's job is to recognize the trade-offs and to make conscious decisions about
which model of the system will meet the purpose at hand and is appropriate for the audience of
students”. Hiermee wordt een gemeenschappelijk thema voor beide vakgebieden (rekenen-wiskunde
en science) gecreëerd; op die manier leren studenten kennismaken met geïntegreerd gebruik van
rekenen-wiskunde en science in bijvoorbeeld engineering en technologie.
Tot slot doen verschillende onderzoekers de aanbeveling om praktische activiteiten aan te bieden
en een combinatie van theorie en praktijk te bewerkstellingen (zie bijv. Beeth & McNeel, 1999; Koirala
& Bowman, 2003; Yesil-Dagli, Lake, Jones, 2004). Zemelman, Daniels en Hyde (zoals geciteerd in
Furner en Kumar, 2007) adviseren met betrekking tot integratie van rekenen-wiskunde en science om
het leren concreet en actief te maken, dus om veelvuldig gebruik te maken van hands-on activiteiten.
Zoals ook Yesil-Dagli, Lake en Jones (2004, p.42) aangeven: “…our preservice teachers felt that the

hands-on experiences and strategies utilized in the methods classes were critical elements that
contributed to their growth.” Eén van de activiteiten die in verscheidene studies wordt aanbevolen, is
het samen laten uitdenken en uitwerken van geïntegreerde lessen voor de schoolpraktijk. Behalve dat
de samenwerking de kwaliteit van de geïntegreerde lessen bevordert (zie bijv. Cox-Peterson, Spencer &
Crawford, 2005), bereidt het aanstaande leraren ook voor op samenwerking met collega’s. Frykholm en
Glasson (2005, p.139) concluderen bijvoorbeeld: “…the collaborative planning in which the participants
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engaged was a model for the type of cooperation and team-teaching that many of these teachers will
be expected to perform once in the school setting.”
Rol van de docent
De docenten van de lerarenopleiding hebben volgens de studies een belangrijke rol in het ontwerpen
van het geïntegreerd onderwijs en het begeleiden van de studenten.

Ontwerpproces. Berlin en White (2012) benadrukken dat het belangrijk is dat het ontwerpen en
implementeren van geïntegreerd (STEM) onderwijs plaatsvindt in samenwerking met collega’s van
andere vakken. Ook Paige, Lloyd, en Chartres (2008) onderschrijven de nadrukkelijke rol van de
docenten (p.31): “We are very aware that the success of this sequence of courses is dependent on the

staff who initiated the transdisciplinary approach.”
Samenwerking. Wanneer er sprake is van team-teaching is het belangrijk dat de docenten op
regelmatige basis bijeen komen en reflecteren op zowel de leereenheid als de houding van de
studenten ten aanzien van integratie. Dit aspect – samenwerking tussen docenten- wordt ook door
Williams, Connell, White en Kemper (2003) als succesfactor naar voren gebracht. Zij achten respect,
waardering voor elkaar en leren van elkaar als cruciale aspecten in een transdisciplinair curriculum (zie
ook Beeth & McNeel, 1999). Ook planning rondom een gemeenschappelijke filosofie is cruciaal
(‘common belief system’). Door middel van lezen, reflecties, discussies krijgen docenten grip
op/inzicht in de kritische componenten in het geïntegreerd curriculum. Het is dus nodig om regelmatig
bij elkaar te komen om te reflecteren op de vorderingen van de studenten, succes van de lessen en
plannen van nieuwe lessen. Dat ‘co-teaching’ of ‘team-teaching’ voor de docenten veel tijd en
aandacht kost, wordt in verschillende studies benadrukt. King en Wiseman (2001, p.150) geven aan:
“The integrated instructional block was a highly labour-intensive experience for all instructors.”
Volgens Paige, Lloyd en Chatres (2008) is dit meteen ook één van de grootste uitdagingen: “ The key

issue here is having the time and opportunities to meet, plan, research, and evaluate projects that do
not take us beyond negotiated workload.”
Begeleiden van studenten. Koirala en Bowman (2003) schrijven dat docenten aandacht moeten
besteden aan ondersteuning van de studenten. Bij ondersteuning valt te denken aan voldoende tijd in
de klas en directe feedback op hun werk. Diepe reflectie, zowel van docenten als aanstaande
leerkrachten, is nodig voor een succesvolle integratie. Zemelman, Daniels en Hyde (zoals geciteerd in
Furner en Kumar, 2007) stellen dat de docent de facilitator van het leren is. Furner en Kumar (2007)
refereren aan White en Berlin (1992) en Sunal en Furner (1995) en adviseren om sensitief te zijn voor
wat studenten vinden van en denken over rekenen-wiskunde en science, hun betrokkenheid en het
vertrouwen in hun eigen kunnen wat betreft science en rekenen-wiskunde. Er zouden
instructieactiviteiten moeten plaatsvinden die het gat tussen de ervaringen in de klas en de ervaringen
buiten de klas overbruggen.

Praktijkervaring
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Verschillende auteurs wijzen op het belang van praktijkervaring (Asham, Zawojeski, & Bowman, 2006;
Berlin & White, 2010, 2012; Cady & Rearden, 2007; Cox-Peterson, Spencer & Crawford, 2005).
Studenten hebben meer praktijkervaringen nodig waarbij rekenen-wiskunde en science geïntegreerd
zijn, om zo uit eerste hand de integratie van deze vakgebieden te kunnen ervaren (Cady & Rearden,
2007). Asham, Zawojeski, en Bowman (2006) adviseren om studenten goed te laten observeren in het
basisonderwijs. Door het observeren van groepjes leerlingen, bijvoorbeeld tijdens model-eliciterende
activiteiten, kunnen studenten grip krijgen op het denkproces van leerlingen. Ook Berlin en White
(2010, 2012) benadrukken het belang van voldoende ‘exposure’. Om een goed begrip te ontwikkelen
van de vakinhouden ‘across’ STEM (science, technologie, engineering en rekenen-wiskunde/wiskunde)
zullen aanstaande leerkrachten meer blootgesteld moeten worden aan specifieke concepten, processen
en vaardigheden in STEM. Ook zullen ze zich instructiestrategieën eigen moeten maken en bekend
moeten worden met bepaalde ‘bronnen’ om de instructietijd efficiënter te maken en gemakkelijker te
managen. King en Wiseman (2001) wijzen erop dat meer onderzoek noodzakelijk is naar de rol van
‘clinical experience’ als onderdeel van de methods course.

3.4 Beperkingen van de review
Alvorens over te gaan tot de conclusies, worden enkele beperkingen van de review belicht. Deze
beperkingen hebben betrekking op de zoekstrategie, de methodologische kwaliteit en de wijze waarop
de synthese heeft plaatsgevonden.

Zoekstrategie
Zoals is toegelicht in hoofdstuk 3.2 is op drie manieren gezocht naar publicaties, namelijk: zoektocht
in verschillende elektronische databanken, handmatige doorzoeking van relevante tijdschriften en de
sneeuwbalmethode. De keuzes die hierbij zijn gemaakt impliceren enerzijds een inperking/mogelijke
onvolledigheid en anderzijds een bias/ afwijking waardoor het resultaat mogelijk niet representatief
is. Bij de zoektocht in de elektronische databanken is weliswaar gebruikgemaakt van verschillende
zoektermen, maar mogelijkerwijs zijn er nog andere zoektermen waarmee relevante studies aan het
licht waren gekomen. Ook door de beperking tot peer reviewed publicaties kan niet met zekerheid
worden gesteld dat alle relevante studies zijn gevonden. Er is bijvoorbeeld niet gezocht naar grijze
literatuur en ongepubliceerd onderzoek. Bij de handmatige doorzoeking is gekozen voor peer-reviewd
tijdschriften met betrekking tot wetenschap en techniek en (mede) gericht op de lerarenopleiding(en).
We zijn ons er van bewust dat hierdoor mogelijk relevante publicaties in andere tijdschriften onterecht
buiten beschouwing zijn gelaten.
Een gevolg van een aantal van bovenstaande keuzes is dat de resultaten van de review
vertekend kunnen zijn. Een eerste probleem heeft te maken met het feit dat significante resultaten
eerder en vaker worden gepubliceerd dan niet-significante publicaties (Fanelli, 2011) en dat de
effectgroottes in gepubliceerde studies groter zijn dan in niet-gepubliceerd onderzoek (zie bijv. Lipsey
& Wilson, 1993; Kulik & Kulik, 1989; Torgerson et al, 2005). Het is dus waarschijnlijk dat de review
vooral studies met significant positieve resultaten bevat.
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Een tweede probleem is de ‘language bias’. In de review zijn alleen studies opgenomen die in
het Engels zijn gepubliceerd. Het probleem hiervan spreekt voor zich. Onder meer studies in het
Russisch, Deens, Spaans en Turks zijn niet meegenomen. De taal waarin een studie is geschreven, is
geen adequaat criterium voor het uitsluiten van onderzoek. Het links laten liggen van deze studies
heeft als gevaar dat er publicaties die mogelijk andere uitkomsten rapporteren onterecht buiten
beschouwing worden gelaten. Egger en Smith (1998) redeneren dat wetenschappers hun positieve
resultaten in vooraanstaande internationale tijdschriften plaatsen en negatieve resultaten eerder en
vaker in nationale tijdschriften publiceren. Als dit het geval is, geeft de review een vertekend beeld van
de opbrengsten van een geïntegreerd leeraanbod op de lerarenopleiding.
Een derde punt van zorg is ‘outcome reporting bias’. Gepubliceerde studies bevatten niet altijd
alle uitkomsten van een onderzoek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat alleen de significante effecten zijn
weergegeven (Hunter & Schmidt, 2004; Rothstein & Hopewell, 2009). Een specifieke variant op dit
probleem is ‘subgroup reporting bias’. Een groot aantal subgroepvergelijkingen wordt uitgevoerd,
maar alleen de vergelijkingen die significant zijn, worden gerapporteerd (Sutton, 2009). Indien dit het
geval is in het onderzoek, wordt belangrijke informatie gemist en heeft dit gezorgd voor een
vertekening van de resultaten.
Een laatste punt van zorg komt voort uit het volgen van verwijzingen naar andere studies.
Positieve resultaten worden vaker geciteerd (Egger & Smith, 1998). Het kan zijn dat door het volgen
van verwijzingen de resultaten in de positieve richting zijn vertekend.

Methodologische kwaliteit
In de methodologische verantwoording (zie hoofdstuk 3.2) is toegelicht waarom er geen
methodologische inclusiecriteria zijn gehanteerd. Deze keuze is verantwoord door te stellen dat er
zowel theoretisch als empirisch geen stevige gronden voor zijn (zie ook Confrey, 2006; Hunter &
Schmidt, 2004; Lipsey & Wilson, 2004; Valentine, 2009; vgl. ook Dynarski, 2008; Slavin, 2008).
In plaats van studies uit te sluiten, zijn de beperkingen van studies belicht. Daarbij dient opgemerkt te
worden dat niet alle beperkingen van alle studies worden belicht. Bovendien kan niet met zekerheid
worden gesteld dat alle beperkingen zijn opgemerkt. Tot slot is het bijzonder complex om de
consequenties van bepaalde beperkingen voor de resultaten van een studie te bepalen en vast te
stellen wat de gevolgen hiervan zijn voor totale kennisstand over een geïntegreerd leeraanbod
wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde (Lipsey & Wilson, 2004).

Synthese van de resultaten
In de methodologische verantwoording (zie hoofdstuk 3.2) is uitgelegd waarom in deze studie is
gekozen voor een narratieve synthese, een expertreview. Hoewel deze manier van synthese past bij de
vraagstelling van het onderzoek en ook de aard van de studies, zijn er ook kanttekeningen bij te
plaatsen. Borenstein en collega’s (2009) merken op dat het vaak lastig is om ordening aan te brengen,
overzicht te houden en subjectiviteit te voorkomen. In de review is gekozen voor een bepaalde
ordening van de studies en aanpalend de weergave van de resultaten. Andere manieren van ordenen
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zijn denkbaar. Daar komt bij dat de wijze waarop de resultaten in de review zijn weergegeven,
gebaseerd is op tal van (impliciete) keuzes. Aangezien niet al deze keuzes belicht zijn of kunnen
worden, is de review/synthese niet volledig transparant en objectief. Het is waarschijnlijk dat andere
reviewers andere keuzes maken en ze de resultaten als gevolg hiervan op een andere manier
weergeven.

3.5 Conclusie en discussie
Op lerarenopleidingen is nog altijd weinig tijd en aandacht voor wetenschap en techniek (Boersma,
2012). Voor de lerarenopleiding geldt, dat de versterking van het vak wetenschap en techniek
automatisch ten koste gaat van iets anders. Daardoor is het vak wel een marginale uitbreiding gegund,
maar gaat een substantiële uitbreiding al snel wringen met andere belangen. Een mogelijke oplossing
om de domeinkennis, pedagogical-content knowledge en self-efficacy van toekomstige leraren op het
gebied van science te vergroten, is het integreren van wetenschap en techniek met de vakken taal en
rekenen-wiskunde. In deze reviewstudie is de kennisstand met betrekking tot de integratie van science
met taal en rekenen-wiskunde in kaart gebracht. De hoofdvraag van de review luidde: ‘Wat zijn de
effecten van de integratie van science met rekenen-wiskunde en/of taal op de lerarenopleiding?’ Om
deze vraag van antwoord te voorzien zijn de deelvragen opgesteld. In wat volgt, worden eerst
conclusies per deelvraag beschreven. Daarna volgt een korte algemene conclusie.
De eerste deelvraag luidde: Op welke wijze zijn de vakken science en taal en rekenen-wiskunde in
de studies geïntegreerd? Op grond van een analyse met behulp van het door Gresnigt en collega’s
(2014) opgestelde kader, kan geconcludeerd worden dat science, taal en rekenen-wiskunde op
verschillende manieren zijn geïntegreerd in de studies. Met uitzondering van de multidisciplinaire vorm
zijn alle vormen terug te vinden in het onderzoek (verbonden, genest, interdisciplinair,
transdisciplinair). In het merendeel van de studies is een interdisciplinaire vorm van integratie
toegepast. Bij een deze vorm van integratie wordt het onderwijs benaderd vanuit thema’s of projecten
en ligt de nadruk op de vakoverstijgende doelen. Dat in veel studies voor deze vorm van integratie is
gekozen, wil echter niet zeggen dat dit ook de ‘beste’, meest effectieve, vorm is. In de studies wordt
veelvuldig opgemerkt dat de vorm van integratie gekozen dient te worden op basis van de doelen die
men nastreeft, de voorkennis die studenten hebben, de kwaliteiten van de docenten en de visie die de
opleiding op onderwijs heeft.
De tweede deelvraag had betrekking op de effecten van een geïntegreerd leeraanbod science en
taal en/of rekenen-wiskunde-rekenen-wiskunde. Uit de analyse van de studies blijkt dat onderzoekers
overwegend positieve effecten rapporteren met betrekking tot de ontwikkeling van de vakkennis en
vaardigheden van de studenten in de gebieden science, taal en rekenen-wiskunde. Bij de interpretatie
van dit resultaat moet echter rekening worden gehouden met de methodologische beperkingen van de
studies. De toetsen die in de studies zijn gebruikt, zijn in de meeste gevallen vervaardigd door de
docenten. Daar komt bij dat in veel studies geen gebruik is gemaakt van een controlegroep of er geen
zuivere vergelijking tussen de toetsresultaten van de interventie- en controlegroep is gemaakt.
Kortom, omzichtigheid is geboden.
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Het effect van een geïntegreerd leeraanbod op de pedagogical-content knowledge van studenten
is slechts in één studie onderzocht. Op basis hiervan zijn geen conclusies te trekken. Een mogelijke
verklaring voor het gebrek aan onderzoek naar de effecten van integratie op de ontwikkeling van de
pedagogical-content knowledge van studenten, is dat er geen eenvoudige manieren zijn voor het
meten van de pedagogical-content knowledge. De (kwalitatieve) methodes die zijn ontwikkeld, zijn
complex om toe te passen en de analyse van de resultaten is een arbeidsintensieve aangelegenheid
(Rohaan, Taconis & Jochems, 2009).
De resultaten van de studies met betrekking tot de effecten op de self-efficacy zijn niet
eenduidig. In een deel van de studies wordt geconcludeerd dat het geïntegreerde leeraanbod een
significant positief heeft gehad op de ontwikkeling van de self-efficacy, in andere studies zijn geen
verschillen gevonden. Op basis van de studies kan niet verklaard worden waardoor de uitkomsten
uiteenlopen. Bovendien kennen de studies ook een aantal methodologische beperkingen. Hoewel voor
het merendeel van de studies geldt dat gevalideerde testen zijn gebruikt om de self-efficacy te meten,
heeft men in een aantal studies op basis van reflecties van studenten inzicht proberen te krijgen in de
ontwikkeling van de self-efficacy.
Tot slot is nagegaan wat het effect van de integratie is op de mate waarin aanstaande leraren in
staat zijn vakken integreren en/of het perspectief van de studenten ten aanzien van het integreren in
de eigen klas? Op basis van de resultaten van de studies kan voorzichtig worden geconcludeerd dat
een geïntegreerde een positieve uitwerkingen kan hebben op de percepties van aanstaande leraren ten
aanzien van het belang van vakkenintegratie. Op basis van de studies kunnen geen uitspraken worden
gedaan over het effect van een geïntegreerd leeraanbod op het vermogen van aanstaande leraren om
vakken te integreren.
De derde deelvraag luidde: Welke aanbevelingen worden geformuleerd t.a.v. integratie van
science met rekenen-wiskunde en/of taal op de lerarenopleiding? De aanbevelingen die worden
gedaan, hebben betrekking op de vorm en inhoud van de leereenheden, de rol van de docent (het
ontwerpproces en samenwerking) en de transfer naar de praktijk. Ten aanzien van de leereenheden
wordt aanbevolen om zowel science en taal te integreren als science en rekenen-wiskunde. De
didactiek die wordt aanbevolen om rekenen-wiskunde en taal te integreren met science is de didactiek
van het begeleid onderzoekend leren (‘inquiry’). Er wordt aangeraden om vooral praktische activiteiten
aan te bieden, ‘hands-on’ activiteiten, en een combinatie van theorie en praktijk te bewerkstellingen.
Door studenten tijdens de lessen op de lerarenopleiding de integratie te laten ervaren en door ze er in
de onderwijspraktijk mee te laten oefenen, zouden ze het belang en nut ervan inzien voor het leren
van leerlingen. Ten aanzien van de docent worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het
ontwerpproces, het samenwerkproces en de rol van de docent tijdens de lessen. Het ontwerpproces
zou een gezamenlijk proces moeten zijn; de docenten van verschillende disciplines zouden samen
vorm moeten geven aan het leeraanbod. Het belang van een gedeelde visie op het opleiden van leraren
wordt hierbij van groot belang geacht. Wanneer er sprake is van team-teaching is het belangrijk dat de
docenten op regelmatige basis bijeen komen en reflecteren op zowel de leereenheid als de houding
van de studenten ten aanzien van integratie. Tot slot worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot
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de transfer naar de praktijk. Het oefenen met het integreren van vakken in de schoolpraktijk en het
observeren van geïntegreerde lessen in de schoolpraktijk, wordt belangrijk geacht voor de
ontwikkeling van de studenten. Hoewel aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de vorm en
inhoud van de leereenheden, het ontwerpproces en de transfer naar de praktijk, moet opgemerkt
worden dat er veelal geen empirische evidentie is voor de aanbevelingen die worden gedaan. Het gros
van de aanbevelingen is gebaseerd op de ervaringen en percepties van de docenten die het
geïntegreerde leeraanbod hebben ontwikkeld en onderwezen.
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat het onderzoek naar de effectiviteit van een
geïntegreerd leeraanbod van science en taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding zich nog in
een exploratief stadium bevindt. Men is vooral bezig met het verkennen van wat mogelijk en haalbaar
is en het zicht proberen te krijgen op de mogelijke opbrengsten van integratie. Dat het bewijs voor de
opbrengsten in de studies ‘zacht’ is, betekent niet dat het onderzoek geen waarde heeft. De studies
laten zien dat het integreren van science met taal en/of rekenen-wiskunde een potentieel
doeltreffende aanpak is om de domeinkennis, pedagogical-content knowledge en self-efficacy van
toekomstige leraren op het gebied van science te vergroten, en ze te leren vakken te integreren in de
eigen schoolpraktijk. Daarbij bieden de aanbevelingen in de studies aanknopingspunten voor de
concrete inrichting van een geïntegreerde leereenheid.
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Hoofdstuk 4. Casestudie
4.1 Inleiding
In het Techniekpact 2020 (2013) zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop schoolbesturen,
bedrijven en overheid gezamenlijk ervoor gaan zorgen dat meer jongeren voor een technische
opleiding kiezen (zie ook hoofdstuk 1). Voor de lerarenopleiding is één van de consequenties van deze
afspraken dat zij vanaf 2014 de kennisbasis natuur en techniek moeten invoeren. Bovendien wordt van
hen verwacht dat zij wetenschap en technologie, waarbij het gaat om onderzoekend en ontwerpend
leren, integreren in het curriculum en dat ze de houding en vaardigheden van lerarenopleiders op dit
gebied verder ontwikkelen (Nationaal Techniekpact 2020, 2013). Deze afspraken veronderstellen
aanpassingen in het curriculum van de lerarenopleidingen: van de opleidingen wordt verwacht dat zij
meer tijd gaan besteden aan wetenschap- en techniekonderwijs en wel specifiek aan de didactiek van
het onderzoekend en ontwerpend leren. Ook wordt verwacht dat zij zelf wetenschap- en
techniekonderwijs integreren met andere vakken en dat zij opleidingsdocenten professionaliseren op
zowel het gebied van integratie als de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren.
Zoals in hoofdstuk 3 is belicht, is de context van doorslaggevend belang voor de inrichting van de
integratie. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of de percepties van docenten ten aanzien van integratie
overwegend positief of overwegend negatief zijn. En het maakt uit of vakken al veelvuldig worden
geïntegreerd op de lerarenopleiding of dat dit slechts incidenteel, sporadisch of niet het geval is.
Daarom is er, in aansluiting op de beschreven ontwikkelingen die vanuit de overheid worden ingezet,
binnen Saxion een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de percepties van lerarenopleiders en
studenten ten aanzien van integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde in het
curriculum van de lerarenopleiding. Binnen deze exploratieve studie zijn op de eerste plaats de
percepties van lerarenopleiders en studenten ten aanzien van integratie in het algemeen geëxploreerd,
waarna meer specifiek de integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde is
verkend.

Onderzoeksvragen
Het doel van de studie is het verkrijgen van inzicht in de percepties van lerarenopleiders en studenten
ten aanzien van integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde in het curriculum
van de lerarenopleiding basisonderwijs. Om dit doel te bereiken zijn op basis van het theoretisch kader
(zie hoofdstuk 2) de volgende deelvragen geformuleerd:
1.

Op welke wijze conceptualiseren lerarenopleiders en studenten de begrippen integratie en

onderwijs in wetenschap en techniek?
2.

Wat zijn volgens lerarenopleiders belangrijke verschillen tussen vakkenintegratie op de
lerarenopleiding (lerarenopleiders en studenten) en vakkenintegratie op de basisschool
(leerkrachten en leerlingen)?

3.

Wanneer en op welke wijze integreren lerarenopleiders het eigen vak met andere vakken
volgens henzelf en volgens de studenten?
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4.

Wat zijn volgens lerarenopleiders en studenten de voor- en nadelen van integratie op de
lerarenopleiding (lerarenopleiders en studenten) en op de basisschool (leerkrachten en
leerlingen)?

5.

Wat is de houding van lerarenopleiders en studenten ten opzichte van het integreren van
wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding?

6.

Welke aanbevelingen doen lerarenopleiders en studenten aan de lerarenopleiding met
betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van onderwijs op de lerarenopleiding
waarbinnen wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde wordt geïntegreerd?

4.2 Onderzoeksdesign
Dit onderzoek kan getypeerd worden als een casestudie (gevalsstudie). De casestudie is voorafgegaan
door een verkenning van de literatuur (zie hoofdstuk 2) met als doel meer focus aan te kunnen brengen
in de casestudie. Specifiek betekent dit, dat op basis van het theoretisch kader de gegevens zijn
vastgesteld die worden verzameld en geanalyseerd (Yin, 2003). Ter illustratie: de verkenning van de
literatuur liet bijvoorbeeld zien dat er geen eenduidige definities zijn van de concepten ‘integratie’ en
‘wetenschap en techniek’. Dit heeft ertoe geleid dat er gegevens zijn verzameld en geanalyseerd over de
wijze waarop de respondenten deze concepten conceptualiseren.
Het onderzoek is uitgevoerd op één lerarenopleiding bestaande uit twee locaties met elk een
eigen curriculum. De twee locaties worden daarom beschouwd als twee cases. Het dient opgemerkt te
worden dat de studie exploratief van aard is en dus niet als doel heeft een volledig overzicht te geven van
de percepties van lerarenopleiders en studenten. Voorafgaand aan en na afloop van de interviews zijn
documenten bestudeerd met als doel meer focus aan te kunnen brengen tijdens het interview en
informatie die uit de interviews zelf naar voren kwam te verduidelijken en te verifiëren (Yin, 2003). Een
voorbeeld is dat er voorafgaand aan de interviews met de studenten de studiehandleidingen van de
modules en lessen waarover de studenten specifiek geïnterviewd zouden worden bestudeerd zijn. Na
afloop van de interviews zijn bijvoorbeeld de namen van de modules waar opleiders naar verwezen
geverifieerd, en is ook het aantal ECTS en studiebelastingsuren op basis van informatie uit de
documenten vastgesteld.
In de tekst hierna worden respectievelijk de instrumenten, de respondenten en de analyse van de
resultaten beschreven.

4.2.1 Instrumenten
De gegevens over de percepties van lerarenopleiders en studenten ten aanzien van vakkenintegratie
zijn verzameld met behulp van een semigestructureerd interview. Voor de interviews met de
lerarenopleiders en studenten is een aparte leidraad ontwikkeld. Tijdens het interview met de
lerarenopleiders werd eerst ingegaan op de integratie van vakken in het algemeen en werd vervolgens
ingezoomd op de integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen. Hoewel de focus van het
onderzoek lag op de lerarenopleiding, werd in het interview wel onderscheid gemaakt tussen integratie
op de basisschool en de lerarenopleiding. Dit is gedaan vanwege de functie die de lerarenopleiding
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heeft in het opleiden van toekomstige leerkrachten. De opvattingen van opleiders over een
geïntegreerd curriculum op de lerarenopleiding kunnen beïnvloed worden door de opvattingen die zij
hebben over integratie op de basisschool. De volgende thema’s werden achtereenvolgens in het
interview aan de orde gesteld: 1) conceptualisering integratie, 2) verschil integratie basisschool en
lerarenopleiding, 3) integratie in de huidige praktijk, 4) voordelen en nadelen van integratie), 5)
ontwikkelingen rondom onderwijs in wetenschap en techniek, 6) conceptualisering van onderwijs in
wetenschap en techniek, 7) ontwikkelingen rondom de integratie van wetenschap en techniek met taal
en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding en 8) aanbevelingen voor het ontwikkelen en
implementeren van geïntegreerd onderwijs in het curriculum van de lerarenopleiding. Het interview
met elke lerarenopleider duurde ongeveer 90 minuten. Bijlage 2 presenteert de interviewleidraad van
de lerarenopleiders.
Tijdens het interview met de studenten werd eveneens eerst ingegaan op (vakken)integratie in het
algemeen, maar werd daarna ingezoomd op een specifieke les of module waarin zij ervaring hebben
opgedaan met een geïntegreerd aanbod van wetenschap en techniek met één of meerdere andere
vakken. De les of module kon per case (locatie) verschillen en wordt daarom per locatie toegelicht in de
resultatensectie (zie paragraaf 4.3). De studenten zijn als een groep geïnterviewd en deze interviews
duurden ongeveer 60 minuten. Zie bijlage 3 voor de interviewleidraad van de studenten.

4.2.2 Respondenten
Zoals in paragraaf 4.2 aangegeven, is het onderzoek uitgevoerd bij twee cases: locatie A en locatie B.
Per case zijn lerarenopleiders en studenten geïnterviewd. In de volgende paragrafen worden de
kenmerken van de opleiders en studenten toegelicht.

Lerarenopleiders
Van elke case (locatie) zijn de voorzitters van het cluster taal, rekenen-wiskunde en natuur en techniek
geselecteerd, omdat zij vanuit deze functie een goed overzicht over de opleiding hebben. Door zowel
de lerarenopleiders van taal, rekenen-wiskunde en natuur en techniek te interviewen is getracht vanuit
verschillende perspectieven een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cases (Mertens, 1998). In
totaal zijn zes lerarenopleiders geïnterviewd: vier vrouwen en twee mannen. De gemiddelde leeftijd van
de lerarenopleiders was ten tijde van het onderzoek 44,2 jaar. Het aantal jaren dat de lerarenopleiders
werkzaam zijn op de lerarenopleiding was gemiddeld 14 jaar. In Tabel 4.1 is een overzicht
weergegeven van de kenmerken van de onderzoeksgroep.
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Tabel 4.1. Overzicht van de geïnterviewde lerarenopleiders per locatie
Locatie A
Leraren-

Geslacht

Leeftijd

opleiders

Locatie B

Jaren werkzaam

Geslacht

Leeftijd

Jaren werkzaam

op de

op de

lerarenopleiding

lerarenopleiding

W&T

m

46

13

v

35

10

Taal

v

44

17

v

45

18

Rekenen-

v

46

18

m

49

8

Wiskunde

Studenten
Per case is een groep van vier studenten geïnterviewd (totaal 7 vrouwen en 1 man). De criteria voor de
selectie van studenten waren:
-

De studenten hebben recente ervaring opgedaan met geïntegreerd onderwijs op de
lerarenopleiding (specifieke module of les);

-

De ervaren integratie had betrekking op wetenschap en techniek met één of meerdere andere
vakken;

-

De studenten volgen de voltijd opleiding.

Toepassing van deze criteria leidde op locatie A tot een groot aantal studenten, terwijl er op locatie B
slechts vier studenten in aanmerking kwamen. Op locatie A is vervolgens aan de opleiders die het
geïntegreerde onderwijs hebben verzorgd, gevraagd studenten te selecteren voor het interview op
basis van diversiteit in meningen en ervaringen, en bereidheid om deel te nemen aan het interview. De
gemiddelde leeftijd van de studenten was 20,5 jaar. De geïnterviewde studenten van locatie A waren
derdejaars en de studenten van locatie B vierdejaars. Een overzicht van de respondenten wordt
gepresenteerd in Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Overzicht van de geïnterviewde studenten per locatie
Locatie A
Studenten

Geslacht

Leeftijd

Locatie B
Leerjaar

Geslacht

Leeftijd

lerarenopleiding

Leerjaar
lerarenopleiding

A

v

19

3

v

22

4

B

v

19

3

v

23

4

C

v

19

3

v

20

4

D

m

21

3

v

21

4

4.2.3 Analyse van de gegevens
Hieronder wordt beschreven op welke manier de gegevens uit de interviews met de
lerarenopleiders, de interviews met de studenten en de documenten zijn verwerkt.
Interviews lerarenopleiders
De interviews zijn opgenomen met een voice-recorder en vervolgens volledig getranscribeerd. Deze
transcripties zijn in drie fases geanalyseerd. In de eerste fase is op basis van de transcripties een
puntsgewijze samenvatting van het interview per opleider geschreven. Daarvoor zijn fragmenten uit de
transcripten samengevat of soms gedeeltelijk overgenomen en per thema van het interview geordend.
De samenvattingen van de interviews zijn geanonimiseerd, maar bevatten wel letterlijk
tekstfragmenten met als doel resultaten in een latere fase te kunnen illustreren. In de tweede fase is
een portret per case geschreven. Een portret kan gezien worden als een samenvattende beschrijving
van de case die over de geïnterviewden heen tot stand is gekomen. Het portret is tot stand gekomen
door verschillende keren heen en weer te gaan tussen een portret in wording en de samenvattingen
van de interviews van de opleiders met als doel de hoeveelheid van de gegevens te reduceren en
conclusies over de case vast te kunnen stellen en te verifiëren. Vanwege het kleine aantal
geïnterviewden per case, was het niet altijd mogelijk om overstijgende conclusies te trekken. Het
portret bevat daarom per onderzoeksvraag een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen
tussen de opleiders. Ten slotte heeft er in de derde fase een cross-case analyse plaatsgevonden. De
portretten van de cases zijn met elkaar vergeleken met als doel overeenkomsten en verschillen vast te
stellen en conclusies over de cases heen te kunnen vaststellen en te controleren. Vanwege de
diversiteit binnen de cases konden niet altijd overstijgende conclusies worden getrokken en daarom
laten de resultaten van de cross-case analyse niet alleen overeenkomsten en verschillen tussen de
cases zien, maar ook tussen opleiders onderling. De resultaten van de cross-case analyse zijn
geverifieerd met behulp van notities (memo’s) die zijn bijgehouden tijdens het analyseren van de
gegevens. De notities bevatten eerste ideeën over de resultaten zoals relaties of verbanden die
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opvielen of andere bijzonderheden zoals overeenkomsten tussen opleiders van hetzelfde vakgebied
(Boeije, 2005). De resultaten van de cross-case analyse worden gepresenteerd in paragraaf 4.3.

Interviews studenten
De interviews met de studenten zijn opgenomen met een voice-recorder en daarna volledig
getranscribeerd. In de transcripties is vervolgens per tekstfragment aangegeven aan welke
onderzoeksvraag het fragment gerelateerd is. Vervolgens zijn de fragmenten van elk interview per
onderzoeksvraag geordend. Tot slot zijn de fragmenten van elk interview met elkaar vergeleken. Ook
deze vergelijking was gericht op overeenkomsten en verschillen tussen de groepen studenten. De
resultaten van deze vergelijking worden gepresenteerd in paragraaf 4.3.

Documenten
Om te onderzoeken op welke wijze een geïntegreerd onderwijsaanbod is vormgegeven en wat de visie
op vakkenintegratie is, zijn verschillende documenten verzameld en geanalyseerd (bijvoorbeeld
studiehandleidingen en het opleidingsconcept). De documenten bleken echter weinig informatie te
bevatten die relevant was voor dit onderzoek. Om deze reden is een systematische analyse van de
documenten achterwege gelaten. Dat de documenten relatief weinig relevante informatie bevatten, is
niet verassend. Documenten worden immers geschreven met een ander doel en voor een ander publiek
dan die van het onderzoek (Yin, 2003). De documenten zijn wel gebruikt om resultaten van de
interviews aan te passen of te verduidelijken.

4.3 Resultaten
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de resultaten van de interviews met de lerarenopleiders en
de interviews met de studenten beschreven.

4.3.1 Resultaten lerarenopleiders
Hierna worden de resultaten van de interviews met de lerarenopleiders van de twee locaties per
onderzoeksvraag gepresenteerd. Wanneer er duidelijke verschillen tussen de opleiders en/of de locaties
zijn, wordt aangegeven wie de uitspraken hebben gedaan.
1.

Op welke wijze conceptualiseren lerarenopleiders het begrip integratie?

Een groot deel van de opleiders gaf aan geen duidelijk beeld te hebben van wat zijzelf onder integratie
verstaan en/of wat er gezamenlijk met collega’s onder integratie wordt verstaan. De lerarenopleiders
rapporteerden dan ook verschillende definities voor integratie. Ondanks de verschillen, beschreven alle
lerarenopleiders integratie als een vorm van onderwijs waarbinnen verschillende (inhouden van) vakken
als een samenhangend of betekenisvol geheel worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een
project of thema. Op beide locaties benadrukten twee opleiders in hun beschrijving dat er bij integratie
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aan doelen van verschillende vakken wordt gewerkt. Op locatie B gaven de opleiders (5 en 6)4 aan dat een
vak als middel of als doel kan worden ingezet. Volgens deze opleiders is er weinig tot geen integratie
wanneer een vak wordt ingezet als middel en er geen doelen worden nagestreefd. Als er bewust wordt
gewerkt aan doelen van meerdere vakken is er volgens deze opleiders wel sprake van integratie. Het
verschil tussen het inzetten van meerdere vakken als doel of middel in relatie tot de praktijk werd o.a.
door de opleider van taal als volgt toegelicht:

Quote opleider Taal (6/4)5
“Onderscheid taal als doel en taal als middel. Ik denk dat de student dit onderscheid

helder moet hebben. Je kan er altijd een doel van maken, maar dat vraagt wat van de
leerkracht, dat vraagt een bepaalde inzet en als je wilt dat leerlingen een betogende
tekst schrijven, dan vraagt dat van jou dat je dat voordoet omdat leerlingen dat niet
zomaar kunnen en dat wordt in de praktijk meestal overgeslagen. We doen toch aan
taal dus er zal wel iets nuttigs gebeuren.”
Meerdere opleiders gaven vergelijkbare voorbeelden van geïntegreerd onderwijs. De voorbeelden die
werden genoemd, varieerden in vorm en mate van integratie. Eén voorbeeld dat werd genoemd is dat
wanneer het thema de watersnoodramp is, het vanzelfsprekend is dat de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuuronderwijs aan de orde komen (5). Eén van de opleiders (2) gaf aan dat op een
vraag als ‘waarom je grotere golven krijgt bij een boot dan bij een schip’, er meerdere antwoorden
mogelijk zijn omdat diverse factoren ertoe doen. Het antwoord op dergelijke vragen is volgens de
opleider een samenhangende verklaring waarvan niet goed te duiden is om welk vak het nu precies gaat.
Op basis van het theoretisch kader (zie Hoofdstuk 2; model Gresnigt et al., 2014) kunnen deze
voorbeelden als een vorm van interdisciplinaire integratie getypeerd worden. Een ander voorbeeld van
een vorm van integratie die meermalen werd genoemd, is het toepassen van strategieën van begrijpend
lezen tijdens een aardrijkskundeles. Deze vorm kan getypeerd worden als ‘genest’. Verder kwam in de
voorbeelden van integratie het leggen van verbindingen of relaties tussen vakken naar voren. Opleiders
gaven echter aan niet zeker te weten of deze vorm als integratie getypeerd kan worden.
De documenten van locatie B suggereren een opbouw in de competenties van studenten oplopend
van ‘vakken in samenhang kunnen aanbieden’ naar ‘vakken geïntegreerd kunnen aanbieden’. Naar
aanleiding van deze informatie werd opleiders van locatie B om een toelichting gevraagd. Alle drie de
opleiders gaven aan dat zij zich niet heel bewust waren van deze opbouw en slechts één van de
opleiders kon het verschil tussen samenhang en integratie toelichten (4). Volgens deze opleider zijn bij
geïntegreerd onderwijs de doelen van de vakken dusdanig met elkaar verweven dat de vakken niet
meer herkenbaar zijn, terwijl dit bij onderwijs in samenhang wel het geval is.

4

(5 en 6): De cijfers verwijzen naar de opleiders van wie de uitspraak afkomstig is.
(6/4): Het eerste cijfer verwijst naar de opleider en het tweede naar een tekstfragment uit de samenvatting
van het interview met de opleider.
5
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2.

Wat zijn volgens lerarenopleiders belangrijke verschillen tussen integratie op de
lerarenopleiding (lerarenopleiders en studenten) en op de basisschool (leerkrachten en
leerlingen)?

Alle opleiders brachten naar voren dat een belangrijk verschil tussen integratie op de basisschool en de
lerarenopleiding zit in de mate waarin het wenselijk is dat vakken herkenbaar zijn. Volgens de opleiders
hoeven de vakken op de basisschool niet herkenbaar te zijn voor de leerlingen als zij geïntegreerd
onderwijs krijgen. In tegenstelling tot de basisschool moeten de vakken op de lerarenopleiding volgens
de opleiders voor studenten wel herkenbaar zijn, omdat de studenten zich de doelen en leerlijnen van de
vakken eigen moeten maken. Een tweede verschil dat naar voren werd gebracht is dat de leerkracht op
een basisschool een generalist is en een opleider op de lerarenopleiding een vakspecialist. Het wordt
voor generalisten makkelijker gevonden om geïntegreerd onderwijs aan te bieden dan voor
vakspecialisten. Een derde verschil dat door één opleider (2) naar voren werd gebracht betrof het verschil
in nieuwsgierigheid tussen leerlingen en studenten. Volgens deze opleider zijn leerlingen van nature
nieuwsgierig en hebben zij een brede belangstelling. Studenten daarentegen zijn volgens de opleider hun
nieuwsgierigheid in de loop der jaren kwijt geraakt. Deze opleider gaf aan dat integratie en onderzoeken
en ontwerpend leren sterk aan elkaar gerelateerd zijn en dat deze onderzoekende houding bij studenten
weer opnieuw getriggerd moet worden.
3.

Wanneer en op welke wijze wordt het onderwijs in het huidige curriculum van de
lerarenopleiding volgens opleiders geïntegreerd?

De opleiders van beide locaties gaven aan dat er in het huidige curriculum weinig sprake is van
geïntegreerd onderwijs. Op beide locaties werd naar voren gebracht dat de beroepstaken als een vorm
van integratie gezien kunnen worden. Bij beroepstaken is er sprake van een overkoepelend thema waarbij
de verschillende vakken inhoudelijk aansluiten. Omdat de locaties in dit onderzoek een verschillend
curriculum hebben, worden de resultaten per locatie gepresenteerd. Naast informatie verkregen uit de
interviews bevatten deze resultaten ook informatie die verkregen is door middel van documentenanalyse
(opleidingsconcept, readers en studiehandleidingen). De documenten op beide locaties lieten zien dat
verschillende vakken als een eenheid met een overkoepelend thema worden aangeboden, maar bevatten
verder geen uitvoerige beschrijving van de wijze waarop leerinhouden worden geïntegreerd.
Locatie A
De opleiders van locatie A merkten allereerst op dat het onderwijs in losse vakken wordt aangeboden,
maar dat zij zelf wel relaties leggen naar andere vakken en op eigen initiatief gezamenlijk een aantal
lessen met een collega verzorgen.

Individueel initiatief
De opleiders gaven alle drie aan dat zij enkele lessen per jaar samen met een collega geven. Deze
lessen komen volgens de opleiders tot stand door informele contacten met collega’s. Een van de
opleiders (1) gaf aan dat hij en een collega elkaar bevragen tijdens de lessen en elkaar ook
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tegenspreken met als doel verwarring bij studenten tot stand te brengen. Een voorbeeld is dat de
opleider natuur & techniek in een les positieve uitspraken doet over de Techniek Torens en in een
volgende les de opleider onderwijskunde zich juist erg kritisch uit laat hierover. De daaropvolgende les
wordt door de opleiders gemeenschappelijk verzorgd. De studenten wordt dan gevraagd wat zij van de
kwaliteit van de Techniek Torens vinden. Dat vinden studenten een dilemma. Opgemerkt werd dat
belangrijke voorwaarden voor het elkaar openlijk bevragen in lessen zijn; vertrouwen in elkaar te
hebben, open staan voor het perspectief van de ander, kritisch naar jezelf durven kijken en het eigen
standpunt durven op te geven. Volgens de opleider geven studenten aan geraakt te worden en geboeid
te zijn tijdens deze lessen. De andere twee opleiders gaven echter aan dat zij en de collega waarmee
samen les wordt gegeven, elkaar niet bevragen. Deze opleiders brachten naar voren dat het belangrijk
is dat collega’s die samen lesgeven op een zelfde lijn zitten en dezelfde doelen bij studenten
nastreven. Een voorbeeld van een les die zij samen geven, richt zich op het inrichten van een hoek; een
rijke leeromgeving. Het doel van deze les is studenten oog te laten krijgen voor het belang van spel
voor jonge kinderen en dat zij door middel van dat spel tot leeractiviteiten van rekenen en taal kunnen
komen.

Beroepstaak Nederlands-Rekenen bovenbouw (3 ECTS / 84 uur – leerjaar 2)
Hierna worden achtereenvolgens het doel, de opdracht, de integratie en de samenwerking bij de
beroepstaak toegelicht.

Doel: De studenten leren hoe zij taal en rekenen kunnen integreren met een zaakvak (aardrijkskunde,
geschiedenis of natuur en techniek) (Nederlands-Rekenen Beroepstaakgerelateerde module bij
beroepstaak bovenbouw verdieping, studiejaar 2012/2013).

Opdracht: Studenten krijgen de opdracht een lessenserie te ontwerpen waarbinnen zij taal en rekenen
integreren met een zaakvak.

Integratie: De lessen Nederlands en Rekenen worden apart gegeven, maar er is een bijeenkomst van
drie uur die samen door een opleider natuur & techniek en een opleider rekenen wordt gegeven. De
opleiders willen studenten zelf integratie laten ervaren tijdens deze bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst doen de opleiders samen een onderzoekje, waarin wordt gekeken hoe vaak een bal
stuitert. Daarbij wordt door de opleiders ingegaan op de relatie tussen W&T en rekenen. De studenten
krijgen vervolgens de opdracht om in groepjes van drie een onderzoeksvraag aan de hand van een
aantal onderwerpen te bedenken en deze die middag te beantwoorden (mini-onderzoek). De resultaten
van het proces worden vervolgens gepresenteerd aan de groep en daarbij moeten studenten specifiek
toelichten welke link zij zien tussen zaakvakken en rekenen binnen het desbetreffende onderzoek.

Samenwerking: Het initiatief voor de les is tijdens een informeel moment ontstaan.
Locatie B
De lerarenopleiders van locatie B hebben drie leereenheden naar voren gebracht waarin integratie volgens
hen aan de orde is. Deze leereenheden zullen afzonderlijk worden beschreven. Achtereenvolgens komen
aan bod: het doel van de leereenheid, de opdracht die studenten krijgen, de wijze waarop het onderwijs
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in samenhang dan wel geïntegreerd wordt aangeboden en de wijze waarop de samenwerking tussen de
opleiders is georganiseerd. Wat betreft dit laatste kwam bij alle leereenheden naar voren dat de opleiders
bij de ontwikkeling van de leereenheid regelmatig hebben overlegd, maar dat de frequentie van het
overleg sterk afneemt als de leereenheid eenmaal ‘staat’ Verder gaven de lerarenopleiders aan te
twijfelen over de mate waarin het aanbod op de lerarenopleiding gedefinieerd kan worden als
geïntegreerd onderwijs. Eén van de opleiders (4) gaf aan dat er vooral sprake is van onderwijs in
samenhang en dat er bij de loopbaanminor W&T getracht wordt tot integratie te komen.

Loopbaanminor: Child Centered Education (30 ECTS / 834 studiebelastingsuren – leerjaar 3)
Doel: Het doel van de minor is dat studenten de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren
leren inzetten. Verder werd door de opleider N&T opgemerkt dat een bijkomend doel is dat studenten
leren dat ze niet het thema hoeven aan te bieden en de methode lessen, maar de overlap uit de methode
weg kunnen laten.

Opdracht: De studenten krijgen de opdracht om een projectweek te organiseren voor leerlingen waarbij
zij door middel van vakkenintegratie naast de doelen van natuur en techniek (N&T) ook aan doelen van
taal en rekenen werken (Studiehandleiding loopbaan minor Child Centered Education, studiejaar
2012/2013). De opleider N&T merkte echter op dat studenten de vakken in de praktijk toch vaak als
losse vakken aanbieden.

Integratie: De opleider N&T gaf aan dat zij tijdens haar lessen onderzoekend en ontwerpend leren vanuit
een helicopterview aangeeft op welke vaardigheden of theorieën collega’s dieper in zullen gaan. Bij
onderwijskunde wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de verantwoording van integratie en de
werkvormen die aansluiten bij het onderzoekend en ontwerpend leren. In de minor geven de opleiders
van natuur en techniek, taal, rekenen-wiskunde, ict, en pedagogiek en onderwijskunde hun lessen
afzonderlijk van elkaar.

Samenwerking: De opleider N&T kreeg de opdracht van het KWTO een minor ‘onderzoeken en ontwerpen
met kinderen’ te ontwikkelen. Zij heeft bewust collega’s met een technische achtergrond gevraagd te
participeren in de ontwikkelgroep omdat zij ervan uitging dat deze opleiders makkelijker mee zouden
kunnen denken en makkelijker relaties zouden kunnen leggen tussen het eigen vak en W&T. Voor
onderwijskunde is doelbewust een collega gevraagd die ook het jenaplanonderwijs aan studenten
aanbiedt. De visie van het jenaplanonderwijs sluit namelijk goed aan bij geïntegreerd onderwijs.
Tijdens de ontwikkelfase is er vaak overlegd onder leiding van de opleider N&T over de inhouden
van de minor. Door het overleg is veel openheid ontstaan tussen de opleiders: weten de opleiders van
elkaar wat ze doen, durven ze elkaar problemen voor te leggen en om hulp te vragen, etc.. Tijdens de
overleggen is geprobeerd samenhang te vinden tussen de inhouden van de verschillende vakken en
sluiten de opleiders van ander vakken dus aan bij de thema’s van natuur en techniek.

Recente ontwikkeling: Vanwege het kleine aantal studenten is de minor onderzoeken en ontwerpen met
kinderen samengevoegd met de minor innovatief onderwijs. Dit heeft sinds het schooljaar 2012/2013
geleid tot de huidige minor. Omdat de bestaande groep opleiders daardoor is uitgebreid, moeten de
opleiders opnieuw met elkaar in gesprek gaan.
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Beroepsthema 3 “didactisch repertoire” (4 ECTS / 108 studiebelastingsuren – leerjaar 2)
Doel: Het doel van het beroepsthema is dat studenten leren bewust verschillende didactische
werkvormen in te zetten tijdens lessen, afgestemd op de doelen van het vak.

Opdracht: De studenten krijgen een theorietoets over de didactische werkvormen (Studiehandleiding
Beroepsthema 3 “Didactisch repertoire”, studiejaar 2013/2014).

Integratie: Bij onderwijskunde worden verschillende vormen behandeld van het didactisch repertoire,
zoals instructie geven, waarop de andere vakken aansluiten. De andere vakken gaan verder in op
didactiek van het eigen vak, maar behandelen ook meer vakspecifieke inhouden. De vakken naast
pedagogiek en onderwijskunde zijn; Nederlands, rekenen en wiskunde, oriëntatie op mens en wereld en
handvaardigheid.

Samenwerking: Opleiders van onderwijskunde hebben de leiding en tijdens overlegmomenten geven zij
aan wat zij als didactisch repertoire aan de orde stellen in de eigen lessen. Daarnaast lichten zij toe wat
zij verstaan onder bepaalde termen en welke opvattingen daarachter schuil gaan. Zo weten de collega’s
van andere vakken precies wat er wordt aangeboden bij onderwijskunde en kunnen zij daar op
aansluiten. De overige collega’s vertellen niet wat zij doen in hun lessen.

Beroepsthema 4 “Onderwijs in samenhang” (2 ECTS / 65 studiebelastingsuren – leerjaar 2)
Doel: Het doel van deze beroepstaak is dat studenten betekenisvolle activiteiten leren te ontwerpen
door vanuit verschillende vakken leerinhouden te kiezen en deze in samenhang te verwerken
(Studiehandleiding Beroepsthema 4 “Onderwijs in samenhang”, studiejaar 2012/2013).

Opdracht: De studenten krijgen de opdracht een betekenisvol verhaal te ontwerpen met episodes
waarin sleutelvragen (leeractiviteiten) moeten worden geformuleerd die leerlingen kunnen
beantwoorden. In dat verhaal moeten studenten minstents twee vakken aan bod laten komen. Volgens
één van de opleiders (5) wordt er echter te weinig richting gegeven aan de samenhang vanuit de
lerarenopleiding. Doordat studenten volgens de opleider meestal één episode als één les aanbieden,
worden de verschillende vakken naast elkaar aangeboden.

Integratie: Binnen dit beroepsthema worden er twee lessen gegeven waarbinnen twee vakken worden
gecombineerd. In de ene les wordt Nederlands gecombineerd met aardrijkskunde en in de andere les
wordt Nederlands gecombineerd met natuur en techniek.

Samenwerking: De ‘fijne’ afstemming over de gezamenlijke lessen gebeurt volgens een van de opleiders
één op één voorafgaand aan het college.

Lesvoorbeeld: Er wordt een fragment getoond waarbij een leerkracht bezig is leerlingen uit te leggen
hoe een vliegtuig kan vliegen. De klas (studenten) wordt in twee groepen verdeeld en de ene groep
krijgt de opbracht om m.b.v. een observatieformulier vanuit een ‘natuuronderwijsbril’ het fragment te
bekijken en de andere groep vanuit een ‘taalbril’. Vanuit techniek wordt o.a. gekeken of de concepten
duidelijk worden gemaakt en vanuit taal hoe de leerkracht het denken activeert en welke vragen de
leerkracht stelt. Vervolgens worden de resultaten uitgewisseld en dan valt studenten op dat er
raakvlakken zijn en dat zij aan meerdere dingen tegelijk moeten denken in een les (6).
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4. Wat zijn volgens lerarenopleiders de voordelen en nadelen van integratie op de
lerarenopleiding (lerarenopleiders en studenten) en op de basisschool (leerkrachten en
leerlingen)?
Alle opleiders gaven aan dat dat het niet wenselijk is om het onderwijsaanbod op de lerarenopleiding
volledig te integreren. Volgens hen is een geïntegreerd onderwijsaanbod belangrijk, maar zullen
sommige inhouden of vaardigheden ook los moeten worden aangeboden. Vanuit de visie dat volledige
integratie van het onderwijs niet wenselijk is, brachten zij nadelen naar voren waarbij werd uitgegaan van
een volledig geïntegreerd curriculum. Verder dient opgemerkt te worden dat opleiders veelal
voorwaarden benoemden als een nadeel van integratie. De nadelen en voordelen van integratie volgens
de opleiders worden hierna afzonderlijk voor henzelf en studenten van de lerarenopleiding, en
leerkrachten en leerlingen van de basisschool gepresenteerd.

A. De nadelen van integratie op de lerarenopleiding voor lerarenopleiders volgens henzelf
Het eerste nadeel is gerelateerd aan de eerste onderzoeksvraag. Opleiders gaven aan geen duidelijk
beeld te hebben van wat zijzelf onder integratie verstaan en/of wat er gezamenlijk met collega’s onder
integratie wordt verstaan. Hoewel het ontbreken van een eenduidige definitie voor integratie op beide
locaties naar voren kwam, gaven twee opleiders van locatie B (5 en 6) aan dat dit een groot probleem
is. Zij lichtten dit toe door aan te geven dat alle opleiders een eigen invulling geven aan het concept en
deze invulling niet met elkaar delen. Volgens deze opleiders zou het goed zijn als het team in overleg
zou gaan over de betekenis van integratie.
Het tweede nadeel sluit aan bij het bovenstaande, maar vloeit voort uit het feit dat
lerarenopleiders vakspecialisten zijn. Integratie vereist volgens de opleiders afstemming tussen de
vakspecialisten en daarvoor is meer overleg tussen de opleiders noodzakelijk. In relatie tot dat overleg
kunnen er drie typen nadelen worden onderscheiden. Het eerste heeft betrekking op de organisatie van

het overleg. De opleiders gaven aan dat er weinig tijd is voor overleg en dat overleg lastig te
organiseren is. Het tweede type heeft betrekking op de inhoud van het overleg. De opleiders gaven aan
dat zij op dit moment onvoldoende kennis hebben van elkaars vakken en dat zij daarom in het overleg
aan elkaar duidelijk moeten maken wat de inhoud van hun vak is (zoals, doel van hun bijeenkomsten),
zodat overeenstemming en raakvlakken vastgesteld kunnen worden. Als voorwaarde gaven de
opleiders aan dat zijzelf dus eerst op zoek moeten gaan naar de verbindingen tussen de vakken om
deze verbindingen vervolgens naar studenten duidelijk te kunnen maken. Het derde type nadeel in
relatie tot het overleg dat door opleiders naar voren werd gebracht, heeft betrekking op de

samenwerking tussen de opleiders tijdens het overleg. Eén van de opleiders (6) van locatie B
rapporteerde dat opleiders moeten kunnen verwoorden wat de essentie is van hun vak (metaniveau). Bij
diverse opleiders (1, 3, 6) kwam naar voren, dat opleiders overtuigd moeten zijn van het belang van
integratie, van hun eigen ‘eiland’ af moeten komen, moeten durven loslaten wat zij gewend zijn en
nieuwsgierig moeten zijn naar en zich open moeten stellen voor de vakken van collega’s. Deze
houding is volgens de opleiders een belangrijke voorwaarde om tot overeenstemming te kunnen
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komen tijdens het overleg. Op locatie A werd naar voren gebracht dat opleiders terughoudend kunnen
zijn, omdat zij niet meer dan het eigen vak kunnen overzien, het prettig vinden gericht te zijn op het
eigen vak en/of omdat zij moeite hebben hun vakinhoud te behandelen in het aantal lessen en bang
zijn dat integratie hun nog verder in moeilijkheden brengt. Verder gaf een andere opleider (4) van
locatie B aan dat tijdens de samenwerking een open sfeer voorwaardelijk is, zodat opleiders elkaar
vertrouwen, zich veilig voelen, durven delen, vragen durven te stellen en zwakheden durven laten zien.
Het derde nadeel is gerelateerd aan de vorm van vakkenintegratie die op beide locaties de
voorkeur krijgt. Op beide locaties kwam naar voren dat geïntegreerd onderwijs bij voorkeur vorm krijgt
op de lerarenopleiding doordat twee lerarenopleiders van verschillende vakken samen lessen geven
(team-teaching). Op locatie B werd voor deze vorm de voorkeur uitgesproken, omdat men van
lerarenopleiders niet kan verwachten dat zij elkaars vakken op zo’n manier beheersen dat zij de
didactiek van andere vakken kunnen overbrengen op studenten. Volgens hen zullen opleiders hun
eigen vak moeten geven omdat zij dat ook het beste kunnen overbrengen op studenten. Daarentegen
gaven twee opleiders op locatie A aan, dat zij zichzelf bekwaam genoeg achten om ook andere vakken
dan het eigen vak aan studenten te onderwijzen. Ondanks dat op beide locaties de voorkeur uitgaat
naar samen onderwijs verzorgen, rapporteerden de opleiders nadelen van deze vorm van onderwijs.
Op locatie B werd als nadeel gerapporteerd dat dit hoge kosten met zich mee brengt. Op locatie A,
waar het geïntegreerde onderwijs tot op heden op deze wijze vorm krijgt, rapporteerde één van de
opleiders (2) een voorwaarde voor deze wijze van werken. Het is belangrijk dat lerarenopleider kennis
hebben van elkaars onderwijsopvattingen en onderwijsstijl. Verder werd op locatie A naar voren
gebracht dat enkele collega’s het samen lesgeven als een bedreiging zien voor het eigen vak, dat de
mogelijkheid tot samenwerking beïnvloed wordt door het rooster en dat het geïntegreerd aanbod soms
stil gelegd wordt door veranderingen in het rooster of het curriculum.
Als vierde nadeel werden bepaalde kennis en vaardigheden naar voren gebracht, die betrekking
hebben op de opleider. Opleiders zullen een aantal dingen moeten kennen en kunnen of moeten
voorkomen, zoals: 1) heldere opdrachten voor studenten moeten kunnen formuleren waarin
verschillende vakonderdelen op een logische manier zitten (i.p.v. vakken ‘erbij slepen’), 2) ervoor
moeten zorgen dat de kennislijn (vakinhoud) gewaarborgd blijft, 3) moeten voorkomen dat zij een vak
inzetten als middel i.p.v. als doel, 4) aan studenten kunnen laten zien welke onderdelen van
verschillende vakgebieden gecombineerd kunnen worden en welke apart aangeboden moeten worden
en 5) zicht hebben op de leerlijnen van andere vakken.

B.

De nadelen van integratie op de lerarenopleiding voor studenten volgens lerarenopleiders

De nadelen van integratie die opleiders rapporteerden hadden niet enkel betrekking op de wijze
waarop studenten zelf een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding konden ervaren, maar ook op
de wijze waarop studenten een geïntegreerd aanbod op de basisschool kunnen ervaren en de wijze
waarop studenten integratie zelf vorm zouden kunnen geven op de stagescholen.
De meeste opleiders gaven aan dat een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding voor
studenten als nadeel heeft dat de structuur van het lesprogramma minder overzichtelijk wordt. Daarbij
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gaven ze aan dat een geïntegreerd aanbod kan leiden tot minder tijd voor specifieke vakinhoudelijke
en vakdidactische lessen. In relatie tot dit laatste punt rapporteerden de opleiders, dat het wellicht
goed is om studenten eerst afzonderlijk in te leiden in de vakken en daarna pas de vakken
geïntegreerd aan te bieden. In het verlengde hiervan werd aangegeven dat integratie pas gewaardeerd
kan worden door studenten als zij de kennis hebben om integratie waar te kunnen nemen. Tevens
rapporteerden opleiders nadelen voor studenten in relatie tot de stage-opdrachten die studenten
krijgen vanuit de opleiding. De opleiders gaven aan dat als studenten zelf nog niet goed begrijpen wat
integratie is, zij bang zijn dat als studenten geïntegreerd onderwijs moeten aanbieden op de
stageschool zij vakken naast elkaar zullen geven, als middel in plaats van als doel zullen inzetten, niet
de diepgang op zullen zoeken bij vakken en op het pedagogisch vlak blijven hangen. Dit laatste wordt
geïllustreerd met de onderstaande quote.
“Studenten blijven hangen op het pedagogisch vlak en gaan niet de diepte in als je alles

ophangt aan een thema of in samenhang aanbiedt. Zij gaan focussen op de
dwarsverbanden en vergelijken en dan zie je enkel overeenkomsten en ga je per definitie
niet de diepte in. Minder focus op verschillen waardoor bepaalde strategieën bij elk vak
worden ingezet als een algemene strategie.” (5/6)
Tot slot gaven de opleiders aan dat een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding niet
automatisch leidt tot transfer naar de praktijk. Volgens één van de opleiders (1) zal de lerarenopleiding
studenten voorschrijvende opdrachten moeten geven voor op de stageschool om te voorkomen dat
studenten zich aanpassen aan de gangbare praktijk en de werkwijze van de mentor. Daarbij
aansluitend merkt één van de opleiders (2) op dat studenten niet het gevoel mogen hebben tussen de
lerarenopleiding en de stagescholen in te komen staan. Afstemming tussen de lerarenopleiding en de
stagescholen is nodig.

C. De nadelen van integratie op de basisschool voor leerkrachten volgens lerarenopleiders
Alle opleiders gaven aan dat een geïntegreerd onderwijsaanbod op de basisschool veel tijd kost en veel
kennis vraagt van de leerkracht. Leerkrachten moeten de doorlopende leerlijnen, doelen en
tussendoelen van alle vakken kennen en daar het overzicht over houden. Bovendien geven ze veelal les
aan heterogene groepen. Het overzicht houden over de leerlijnen en inhouden is volgens de opleiders
belangrijk omdat het gevaar bestaat dat de leerkracht vooral focust op voor de hand liggende
strategieën of inhouden en daardoor bepaalde strategieën en/of inhouden overslaat. Wanneer vakken
worden geïntegreerd moet de leerkracht goed bijhouden wat de leerlingen al beheersen en wat nog
niet. Verder benadrukten de opleiders dat integratie of het samenvoegen van vakken of vakinhouden
een complex proces is. De complexiteit van integratie werd door twee opleiders geïllustreerd door
middel van voorbeelden. Deze voorbeelden worden in de volgende citaten gepresenteerd. In het eerste
citaat beschrijft de opleider (6) dat bepaalde leesstrategieën niet zomaar geoefend kunnen worden
binnen een ander vak. Het tweede citaat illustreert hoe moeilijk het is om vanuit een context of thema
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aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Tevens bevat het tweede citaat een fragment dat
een veelgemaakte fout illustreert.

“Ja, leerlijn is lastig en dat snap ik ook wel. Als ik mij voorstel, ik heb de tekst van
aardrijkskunde en ik heb begrijpend lezen. Niet bij elke tekst kun je alle strategieën
oefenen en dan moet je kijken welke strategieën zijn nu in de leerlijn voor begrijpend
lezen aan de orde en zo'n methode is zo gemaakt dat die teksten die er dan in zitten
voor begrijpend lezen dat, dat ook past. Maar als ik dat leg op een tekst van
aardrijkskunde daar heeft niemand over gedacht van past dat wel bij die
leesstrategieën dus het kan ook niet altijd.” (6/20)
“Rekenen is een cumulatief vak en moet je aanleren via verschillende stappen, de
kennis bouwt zich heel erg op en wordt steeds complexer en wat je vaak hebt met
leren in een context is dat leerlingen een vaardigheid nodig hebben waar zij nog niet
aan toe zijn. Het zoeken naar onderwerpen die goed aansluiten bij de leerlijn, dus
waar een leerling op dat moment aan toe is, dat is heel ingewikkeld. Daar zit de
sleutel”. (5/20) ….[…]…Verder als je vanuit een context werkt moet je ervoor zorgen
dat de strategie als vanzelf uit de context volgt (context nodigt niet uit om te cijferend
te werken, maar om door te tellen)en dat is lastiger dan toegepast rekenen (enkel
toepassen, niet leren van strategie)” (5/21)

Met het laatste fragment, dat een veelgemaakte fout illustreert, wordt bedoeld dat
contexten in het leerproces van rekenen gebruikt worden als basis voor aan te leren
strategieën, en dat de aan te leren strategieën als het ware in een context verbeeld worden.
Dit in tegenstelling tot contexten die alleen gebruikt worden om sommen in te verpakken. Bij
vakkenintegratie zal de nadruk volgens de opleider veelal op de laatste soort contexten
liggen.
D. De nadelen van integratie op de basisschool voor leerlingen volgens lerarenopleiders
Opleiders gaven aan dat het niet wenselijk is dat leerlingen enkel geïntegreerd onderwijs krijgen
aangeboden. Integratie is volgens de opleiders niet altijd de juiste manier om leerlingen bepaalde
kennis en vaardigheden aan te leren, te verdiepen en te verrijken. Een gevaar van integratie is ook, zo
gaf men aan, dat er weinig diepgang wordt bereikt en specialistische kennis (details, wetmatigheden,
etc.) wellicht niet aangeboden wordt. Twee opleiders (1, 5) gaven aan dat de diepgang juist
noodzakelijk is als je leerlingen iets wilt leren en wilt dat leerlingen de wereld gaan begrijpen. Een
ander nadeel dat door meerdere opleiders naar voren is gebracht, is dat een geïntegreerd
onderwijsaanbod minder overzichtelijk is voor leerlingen. Dit is nadelig voor de leerlingen die behoefte
hebben aan een duidelijke structuur en willen weten waar zij aan toe zijn. Bij geïntegreerd onderwijs
zou er volgens de opleiders minder sprake zijn van vaste routines. Voor sommige leerlingen is het
lastig om hiermee om te gaan.
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E.

De voordelen van integratie op de lerarenopleiding voor lerarenopleiders volgens henzelf

Een groot deel van de opleiders (1, 2, 3 en 6) relateert geïntegreerd onderwijs aan het samen lesgeven
en gaf aan dat zij het samen lesgeven waardevol én leuk vinden. Zij gaven aan daarbij kennis op te
doen over het vak van de collega en daarna beter verbanden te kunnen leggen tussen het eigen vak en
dat van de collega. De opleiders gaven bovendien aan dat zij het interessant en leerzaam vinden met
een ander perspectief in aanraking te komen en feedback te krijgen op de les van een collega.
Daarnaast wordt het onderwijsaanbod volgens opleiders beter als zij met elkaar bespreken wat zij
studenten willen leren, de raakvlakken vaststellen tussen de vakken en nagaan hoe zij vorm kunnen
geven aan de integratie. Een ander voordeel dat naar voren werd gebracht is tijdswinst: integratie
voorkomt onnodige overlap tussen de vakken.

F.

De voordelen van integratie op de lerarenopleiding voor studenten volgens lerarenopleiders

Het belangrijkste voordeel van een geïntegreerd aanbod op de lerarenopleiding, zo geven alle opleiders
aan, is dat studenten een goed voorbeeld krijgen van hoe integratie er in de praktijk uitziet. Op de
opleiding kunnen studenten voorbeelden van geïntegreerd onderwijs ervaren, kan ze geleerd worden de
verbanden tussen de vakken te zien en kan er geoefend worden met het ontwerpen van geïntegreerd
onderwijs. Volgens de opleiders is het zeer belangrijk om studenten expliciet de verbanden uit te leggen
en goede voorbeelden te geven op de opleiding; alleen vertellen dat studenten de relaties moeten leggen
tussen vakken en onderwijs geïntegreerd moeten aanbieden, leidt niet tot transfer naar de
basisschoolpraktijk.
Op locatie A benadrukten alle opleiders en op locatie B één opleider dat studenten er baat bij hebben
als zij onderwijs krijgen van twee opleiders samen. Het voordeel hiervan is dat op hetzelfde moment
verschillende perspectieven geboden kunnen worden, waardoor de inhoud beter beklijft. Eén van de
opleiders (1) gaf op basis van zijn ervaring aan, dat het belangrijk is dat lerarenopleiders elkaar bevragen
tijdens het samen lesgeven. Door deze wisselwerking zijn studenten volgens de opleider ook meer
betrokken. De opleider illustreerde het voordeel voor studenten als volgt:
“…Als docenten elkaar openlijk kritisch bevragen kun je studenten laten wankelen. Het leren

is dan veel rijker en studenten zijn dan ook meer betrokken. Onderwijskundige theorieën
kunnen dan worden gekoppeld aan de praktijk dan wordt de theorie ook levendig en gaat het
landen. Dit sluit beter aan bij onze studenten. Dat zijn meer doeners dan denkers.” (1/12)
Verder gaven de opleiders aan dat voor studenten geldt dat als zij onderwijs aangeboden krijgen binnen
een overkoepelend thema, het leren voor hen meer betekenis krijgt. Eén van de opleiders (2) gaf verder
nog aan dat integratie bijdraagt aan een ‘bèta-blik’ en een onderzoekende houding van studenten.
Geïntegreerd onderwijs is volgens deze opleider bij uitstek geschikt om studenten over onderzoekend en
ontwerpend te laten denken en leren.
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Een voordeel van een wat andere orde, houdt verband met het uitvoeren van stage-opdrachten.
Wanneer studenten zelf oefenen met integratie in de praktijk, zullen zij volgens de lerarenopleiders
ervaren dat leerlingen er enthousiast van worden en ze door het combineren van vakken tijd kunnen
winnen.

G. De voordelen van integratie op de basisschool voor leerkrachten volgens lerarenopleiders
Voor leerkrachten rapporteerden de opleiders als voordeel van integratie dat het een oplossing kan zijn
voor de overladenheid van het programma: het integreren van vakken kan zorgen voor tijdwinst. De
opleiders van locatie A brachten daarbij naar voren dat door te integreren het onderwijs boeiend en
interessant blijft voor de leerkracht, er (meer) sprake is van eigenaarschap en dat door het
enthousiasme van leerlingen de leerkrachten zelf ook meer plezier beleven aan het werk. Van deze
laatste reeks voordelen werden de eerste twee als volgt door een van de opleiders verwoord:

“Volgens mij kan je veel meer plezier in je onderwijs hebben als je verbindingen kunt maken en
voel je je veel meer eigenaar van de leerstof die je geeft. Nu zijn veel leraren een beetje
methodeslaaf, klinkt oneerbiedig, maar het is toch heel leuk om samen met kinderen onderwerpen
te verkennen.” (2/37)
H. De voordelen van integratie op de basisschool voor leerlingen volgens lerarenopleiders
Alle lerarenopleiders gaven aan dat een geïntegreerd onderwijsaanbod aansluit bij de belevingswereld
van leerlingen en daardoor ook (eerder) betekenisvol is voor leerlingen. Als er een overkoepelend thema
is waarbinnen leerlingen iets leren, dan verloopt het leren doeltreffender, dan wanneer ze losse feitjes of
vaardigheden moet leren. Kennis en vaardigheden beklijven beter wanneer ze gerelateerd worden aan
bestaande kennis en vaardigheden en wanneer ze in een betekenisvolle context worden aangeboden.

5.

Hoe staan de opleiders tegenover de landelijke ontwikkelingen rondom Wetenschap en
Techniek?

Alle opleiders gaven aan dubbele gevoelens te hebben bij de ontwikkelingen rondom W&T. Enerzijds
vinden zij het een goede ontwikkeling dat de overheid meer nadruk legt op onderwijs in W&T, anderzijds
vinden opleiders dat er veel verantwoordelijkheid bij de lerarenopleidingen ligt en er recent al veel
veranderingen zijn doorgevoerd (bijvoorbeeld de kennisbasis). Daarbij twijfelen de opleiders of een
verplichting van meer aandacht voor W&T wel effect zal sorteren op de basisschool en op de
lerarenopleiding. Het gaat volgens enkele opleiders (2, 5 en 6) niet om de inhoud, maar om de manier
van denken. Eén van de opleiders twijfelt dan ook of studenten (over het algemeen alpha’s) deze manier
van denken (onderzoeken) wel kunnen leren. Een andere opleider (1) merkt op dat het niet zozeer om het
vak gaat, maar dat de leerkracht de talenten van leerlingen ziet en mogelijkheden zoekt om die talenten
te ontwikkelen. Volgens de opleider heeft de ene leerling talent voor W&T en een andere leerling talent
voor een ander domein.
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Verder rapporteerden beide opleiders N&T dat zij een voordeel van de recente ontwikkelingen
vinden dat er meer aandacht komt voor de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Deze
didactische aanpak wordt nog vrijwel niet toegepast in scholen. Beide opleiders wezen er echter op dat
deze didactiek niet specifiek hoort bij het vakgebied N&T en ook dat er andere didactische aanpakken
ingezet kunnen en moeten worden in de context van het N&T-onderwijs. Verder gaven beide opleiders
nog aan dat de nadruk die nu wordt gelegd op de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren
er mogelijk toe leidt dat men de domeinspecifieke kennis en vaardigheden uit het oog verliest. Het lijkt
momenteel vooral te gaan om het leren onderzoeken en ontwerpen, minder om het eigen maken van
vakinhouden en vaardigheden.
6.

Op welke wijze conceptualiseren opleiders het begrip wetenschap en techniek?

Op de eerste plaats viel op dat alle opleiders aangaven moeite te hebben met de term wetenschap en
techniek en graag een andere term willen gebruiken. Ze vinden het begrip wetenschap een te breed
begrip en zouden dit begrip graag afbakenen. Zo bracht een deel van de opleiders naar voren liever te
spreken over natuurwetenschappen. Hieronder worden enkele reacties en beschrijvingen geciteerd
van opleiders op de vraag om een definitie te geven van wetenschap en techniek.
-

“Bij het woord wetenschap denk ik aan bewezen kennisoverdracht. Als vak denk ik dat het voor
het basisonderwijs betekent dat je kinderen leert dat je de werkelijkheid om je heen kunt
bestuderen, dat je daar hypotheses over kunt formuleren en dat je dan gaat kijken of dat klopt
en dat je wetmatigheden probeert te ontdekken bij, als het om techniek gaat, om natuurkundige,
scheikundige verschijnselen.” (6/38)

-

“Bij natuurwetenschappen gaat het om de niet-verbale of dynamische gedachte, de bètakant.
Natuurkundige of technische principes worden dan ingezet of benut om ‘iets’ voor de mensen te

doen, om een nuttig effect te hebben, om het leven van de mensen te veraangenamen etc.. ” (5/30)
-

“De woorden wetenschap en techniek. In wetenschap zie ik wel de onderzoekende houding en
nieuwsgierigheid in dingen die je wilt weten. Techniek zie ik als vakspecifiek en voor mij
hebben deze niet heel veel met elkaar te maken. Deze hebben wel met elkaar te maken, maar
niet per definitie. Het kan ook volstrekt los van elkaar ..[…]…Ik houd nog aan de oude
beschrijving van natuuronderwijs en daarbinnen heb je de levende en niet-levende natuur en
binnen die laatste zit een deel techniek.” (1)

Zoals uit het bovenstaande naar voren komt, benadrukten de opleiders van natuur en techniek dat het bij
hun vakgebied om meer gaat dan het onderzoekend en ontwerpend leren. Daarentegen gaven de overige
opleiders juist aan dat zij denken dat het begrip W&T juist verwijst naar de didactiek van het
onderzoeken en ontwerpend leren.
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7.

Hoe staan de opleiders tegenover de landelijke ontwikkelingen rondom integratie van W&T met
taal en rekenen op de lerarenopleiding?

Hoewel alle opleiders aangaven dat zij positief staan tegenover een dergelijke implementatie in het
curriculum van de lerarenopleiding en dit ook als een leuke uitdaging zien, hebben zij daarbij een dubbel
gevoel. Naar voren kwam dat onder druk van de overheid de kennistoetsen zijn ingevoerd en deze
toetsen juist de nadruk leggen op losse vakken. De vraag om nu vakken te integreren op de
lerarenopleiding voelt daarom voor hen enigszins tegenstrijdig. Een van de opleiders (5) merkte verder
op dat studenten die weerstand hebben tegenover W&T, daardoor ook moeilijker te betrekken zijn bij het
vak waarmee het geïntegreerd wordt. Tot slot, zoals eerder al benoemd, vonden alle opleiders het
belangrijk dat de lerarenopleiding ook een voorbeeldrol gaat vervullen als het gaat om integratie.
8.

Aanbevelingen aan de lerarenopleiding

Lerarenopleiders noemden de volgende aanbevelingen en/of factoren waarmee rekening moet worden
gehouden bij de ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd curriculum op de lerarenopleiding:
-

Er kan een ontwerp worden bedacht en worden neergelegd, maar dan moet het wel op juiste
manier worden uitgevoerd en daarnaast zullen nieuwe collega’s zich de manier van werken ook
eigen moeten maken.

-

Langzaam en doordacht invoeren.

-

Faciliteren in tijd voor het ontwikkelen (voorbereidingstijd, overleg) en voor het implementeren
(afstemming, uitproberen) van het curriculum Onderzoek naar beginsituatie, overtuigingen en
affiniteit van studenten met integratie.

-

Het MT moet opleiders aanspreken op wat er van hun gevraagd wordt en ervoor zorgen dat, dat
op meerdere plekken terugkomt zoals in functioneringsgesprekken.

-

Het doel waar je naartoe gaat moet helder zijn en ondersteund worden door een duidelijke visie
en duidelijke lijnen waar de lerarenopleiding naartoe gaat. Dit is voor het team van belang omdat
opleiders anders hun eigen ding doen of hun eigen interpretatie eraan geven.

-

Door de huidige fusie is een dergelijke verandering momenteel niet gewenst.

-

Een ontwikkelteam creëren bestaande uit opleiders die een overzicht hebben over het curriculum
en die achter de verandering staan.

-

Vastgesteld zal moeten worden welke domeinen men wel wil integreren en welke niet.

4.3.2 Resultaten studenten
De resultaten van de interviews met de studenten van de twee locaties worden gepresenteerd per
onderzoeksvraag. In de resultaten worden de overeenkomsten en verschillen tussen de studenten van de
twee locaties naar voren gebracht.
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1.

Op welke wijze conceptualiseren studenten het begrip integratie?

De studenten van beide locaties gaven aan dat bij integratie meerdere vakken gelijktijdig worden
aangeboden. Een verschil tussen de studenten van locaties A en B was, dat de studenten van locatie A
niet uit zichzelf spraken over de doelen van het onderwijs en dat studenten van locatie B bij het
formuleren van een definitie van integratie meteen aangaven dat er op hetzelfde moment bewust aan
doelen van verschillende vakken wordt gewerkt. Tijdens het interview raakten de studenten van locatie
B verwikkeld in een gesprek over de mate waarin vakken nog herkenbaar moeten zijn in relatie tot de
doelen. Dit wordt hieronder geïllustreerd door een weergave van het gesprek.

B:

Het hoeft niet bewust te worden besproken en kinderen hoeven zich niet bewust te zijn dat zij
tijdens geschiedenis ook aan het stellen zijn.

C:

Ik denk dat je dat wel moet doen, want je zal ook de stelregels moeten toelichten en dan is
voor kinderen duidelijker wat er van hun verwacht wordt. Dan haal je het maximale eruit. Je
moet richtlijnen geven. Je moet verschillende doelen nastreven: anders is het geen goede
vakintegratie. Anders moet je lessen toch weer apart aanbieden om die doelen aan de orde te
laten komen.

D:

Ik denk dat als je met kinderen gaat consolideren, dat je dan heel goed kunt integreren zonder
dat je het echt benoemt omdat je het al een keer hebt aangeboden.

C:

Ja als je het al een keer hebt aangeboden, ja, dat is anders. Als iets nieuw is, moet je het wel
heel duidelijk aangeven.

D:

Ja.

C:

Als je het al een keer hebt aangeboden en je gaat dat herhalen en inoefenen dan vind ik niet
dat je dat elke keer weer aan moet geven, jullie zijn nu met spelling bezig. Als je zo'n
stelopdracht doet moet je dat denk ik wel doen, want daar moet je ook eisen aan stellen. Ze
moeten wel de juiste strategieën toepassen.

D:

Ik denk dat je dat algemeen in de opdracht naar voren kunt laten komen.

A:

Als je een les begint, geef je aan kinderen aan wat de doelen zijn, dus ook als je meerdere
vakken aanbiedt.

B, C, D: Ja. ( knikken)
[…]
Het bovenstaande fragment illustreert dat de studenten van locatie B vonden dat leerlingen zich niet
bewust hoeven te zijn van de afzonderlijke vakken, maar wel van de doelen waaraan zij moeten
werken. Hierbij gaven ze aan dat het alleen belangrijk is de doelen te benoemen wanneer het nieuwe
leerstof betreft. Wanneer de leerstof wordt herhaald of ingeoefend hoeft de leerkracht niet (nogmaals)
de doelen te expliciteren. In het verlengde hiervan gaven de studenten aan dat nieuwe leerstof beter
niet geïntegreerd aangeboden kan worden, maar herhaling-, verdieping- en verrijkingsstof hiervoor
wel geschikt is. De studenten op locatie A brachten een vergelijkbaar punt naar voren. Volgens de
studenten is het voor bepaalde inhouden en vaardigheden beter om ze apart aan te leren en in te
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oefenen. Dit geldt vooral voor nieuwe en/of moeilijke stof. Eén van de studenten op locatie A gaf dan
ook aan, dat er niet geïntegreerd moet worden omwille van het integreren. Integratie is alleen nuttig en
nodig wanneer het ten gunste komt van het leren van de leerlingen.
De voorbeelden die studenten op beide locaties van integratie gaven, zijn het relateren van vakken
aan elkaar en thematisch/projectmatig werken. Veel van de concrete voorbeelden die de studenten van
locatie A aandroegen, kunnen getypeerd worden als een vorm van multidisciplinaire integratie. De
specifieke voorbeelden die studenten van locatie B gaven, konden getypeerd worden als genest en
interdisciplinaire vormen van integratie.
2.

Wat zijn volgens studenten belangrijk verschillen tussen integratie op de lerarenopleiding
(lerarenopleiders en studenten) en op de basisschool (leerkrachten en leerlingen)?

Op zowel locatie A als locatie B werd door studenten naar voren gebracht dat het voor leerkrachten in
het basisonderwijs eenvoudiger is om vakken te integreren dan voor opleiders van de lerarenopleiding.
De reden hiervoor is dat basisschoolleerkrachten verantwoordelijk zijn voor alle vakken en opleiders
slechts voor één.
3.

Wat zijn de ervaringen van studenten met een geïntegreerd W&T aanbod op de
lerarenopleiding?

Studenten is allereerst gevraagd of zij bepaalde lessen of modules als een geïntegreerd
onderwijsaanbod hebben ervaren. Op beide locaties gaven studenten in eerste instantie aan dat dit niet
het geval was. De studenten zijn vervolgens bevraagd over een specifieke les of module waarin zij W&T
geïntegreerd aangeboden hebben kregen met een of meerdere andere vakken. Vanwege de verschillen
in het curriculum tussen de locaties is op locatie A gevraagd naar de ervaringen van studenten met één
specifieke bijeenkomst en op locatie B naar de ervaringen met een volledige module. De resultaten
worden per locatie afzonderlijk gepresenteerd. Eerst wordt een omschrijving gegeven van de les of
module en daarna wordt ingegaan op de wijze waarop studenten deze les of module hebben ervaren.

Locatie A
Bijeenkomst ‘integratie van zaakvakken met rekenen’
Tijdens de bijeenkomst voeren de opleiders van natuur en techniek en rekenen-wiskunde samen een
klein onderzoek uit. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe vaak een bal stuitert en worden de
resultaten in een grafiek weergegeven. Daarbij wordt door de opleiders ingegaan op de relatie tussen
W&T en rekenen (schematiseren). De studenten krijgen vervolgens de opdracht om in groepjes van drie
een onderzoeksvraag te bedenken en deze te beantwoorden (mini-onderzoek). De resultaten van het
proces worden vervolgens gepresenteerd aan de groep en daarbij moeten studenten specifiek
toelichten welke relatie zij zien tussen de zaakvakken en rekenen binnen het desbetreffende
onderzoek.
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Ervaringen van studenten
De studenten gaven aan dat zij zich de les nog goed konden herinneren, omdat ze dit een leuke les
hadden gevonden. Ze vertelden dat tijdens de introductie de opleiders elkaar op een grappige manier
bevroegen. Bij het zelfstandig opstellen van een onderzoeksvraag werden volgens de studenten gekke
vragen geformuleerd, zoals: Wat is het favoriete stuk fruit van mensen met een spijkerbroek aan? Het
beantwoorden van de vragen door middel van onderzoek was volgens de studenten leuk om te doen
en heeft veel indruk op hen gemaakt. De studenten gaven aan dat zij zich in het begin afvroegen
waarom zij dat onderzoek moesten doen, omdat voor hen niet duidelijk was wat het doel ervan was.
Eén van de student beschreef dat hij tijdens de bijeenkomst het gevoel had dat hij maar wat deed,
maar toch na afloop het gevoel had veel te hebben geleerd. De studenten merkten op dat zij zich
tijdens de bijeenkomst er niet van bewust waren dat zij geïntegreerd onderwijs aangeboden kregen.
Nu zij er tijdens het interview over nadenken, is dit volgens hen inderdaad wel het geval geweest.
Daarop aansluitend gaven de studenten aan de les wel in hun achterhoofd te hebben gehouden, maar
daar verder zelf niks meer mee te hebben gedaan tijdens hun stage.

Locatie B
Loopbaan minor ‘Child Centered Education’
Het centrale thema van deze minor is de didactiek van het onderzoekend en ontdekkend leren. Tijdens
de minor leren studenten deze didactiek naast W&T ook bij andere vakken in te zetten. De studenten
volgden daarvoor verschillende vakken en leerden hoe ze binnen de context van deze vakken de
didactiek van het onderzoekend en ontdekkend leren in konden zetten.

Ervaringen van studenten
De studenten gaven aan geen van de lessen tijdens de minor te hebben ervaren als geïntegreerd.
Mogelijk is dat volgens hen wel geprobeerd tijdens de lessen onderzoekend en ontwerpend leren, maar
was dit voor de studenten niet duidelijk. De studenten gaven aan dat zij de minor samen met de
deeltijders volgden en dat de deeltijders minder kennis hadden van de didactiek van onderzoekend en
ontwerpend leren dan zijzelf. In de lessen werd daarom veel stil gestaan bij deze didactiek, wat de
studenten ervoeren als herhaling. Verder kregen ze de opdracht een projectweek te organiseren op een
school, waarbij het onderzoekend en ontwerpend leren centraal diende te staan. De studenten gaven
aan dat dit leidde tot veel weerstand van de leerkrachten op de school. Uiteindelijk werd het project
aangepast, met tot gevolg dat de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren minder centraal
stond. Desondanks gaven de studenten aan dat de kinderen het heel leuk vonden en ook dat de
leerkrachten van de school na afloop aangaven dat het leerzaam voor de leerlingen was.
De ervaringen van de studenten dienen in het licht gezien te worden van het feit dat dit de eerste
tranche studenten was die deze minor heeft gevolgd. De minor is tot stand gekomen door een
samenvoeging van twee bestaande minoren, namelijk onderzoekend en ontwerpend leren met
kinderen en innovatief onderwijs.
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4.

Wat zijn volgens studenten de voordelen en nadelen van integratie op de lerarenopleiding
(lerarenopleiders en studenten) en op de basisschool (leerkrachten en leerlingen)?

A.

De nadelen van integratie op de lerarenopleiding voor opleiders volgens studenten

Op beide locaties gaven de studenten aan dat integratie van opleiders vraagt dat zij meer kennis
verwerven van de vakken die zij niet zelf geven. De studenten schatten in dat opleiders op dit moment
nog weinig kennis hebben van de andere vakken in het curriculum.

B.

De nadelen van integratie op de lerarenopleiding voor studenten volgens henzelf

Uit de respons van de studenten blijkt dat studenten veelal voorwaarden in plaats van nadelen van
integratie benoemden. Studenten van beide locaties gaven enkele punten van zorg aan met betrekking
tot integratie op de lerarenopleiding. Een eerste punt van zorg is dat de vakken afzonderlijk van elkaar
worden getoetst in het curriculum. Wanneer inhouden geïntegreerd worden aangeboden, is minder
duidelijk wat nu uiteindelijk waar in de toets terugkomt. Verder werd op locatie A naar voren gebracht
dat de stage-opdrachten moeten aansluiten bij de geïntegreerde leereenheid. De studenten zijn bang
dat zij anders op de stageschool aan verschillende opdrachten naast elkaar moeten werken die niet
goed op elkaar aansluiten.

C. De nadelen van integratie in het basisonderwijs voor leerkrachten volgens studenten
Op beide locaties kwam naar voren dat integratie veel voorbereidingstijd vraagt van de leerkracht.
Volgens de studenten moet de leerkracht alle methodes kennen en zelf het onderwijsaanbod
ontwerpen. Om die reden gaven de studenten aan behoefte te hebben aan een methode waarin de
vakken geïntegreerd zijn. Op locatie B werd opgemerkt dat een dergelijke methode er al is (Alles in 1).
In deze methode is het vakgebied rekenen-wiskunde echter niet opgenomen, hetgeen de studenten
wel graag zouden willen. Verder gaven studenten van beide locaties aan dat differentiëren en integratie
slecht met elkaar samengaan. De studenten konden zich moeilijk voorstellen hoe ze gedifferentieerd
geïntegreerd onderwijs kunnen bieden. Tot slot brachten studenten van locatie A naar voren dat
integratie extra onderwijstijd kost. De reden die de studenten hiervoor aangeven, is dat het
geïntegreerde aanbod naast het reguliere programma wordt aangeboden. Hieronder wordt een
voorbeeld hiervan gegeven door één van de studenten.

A:

Ik mocht bijvoorbeeld voor een periode de verantwoordelijkheid nemen voor het vak
aardrijkskunde en daar heb ik toen een project van gemaakt. Het ging over de randstad een
thema en dan moesten ze informatiefolders maken, samenwerken en dat die hele periode en
aan het eind hebben ze daar veel van geleerd en weten ze ook veel over het thema, maar dan
zit je nog wel met het werkboek dat ingevuld moet worden en omdat het meer tijd kost lopen
ze weer achter op het volgende thema, dus eigenlijk zit je daar dan weer een beetje over in
omdat je daar je mentor ook niet mee wilt opzadelen, dat ze achterlopen, maar verder was het
leerzaam en vonden ze het super leuk en waren ze gemotiveerd, waren ouders erbij betrokken.
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[…] Ik heb taal daaraan gekoppeld, ze moesten info opzoeken, info verwerken ... de klas werd
opgedeeld in vier groepen en elke groep kreeg een stad en aan het eind moeten ze die folder
presenteren en mogen ouders het bekijken en gaat het naar groep 6 en 8. [..] Het kost heel
veel tijd, normaal besteden ze een halfuurtje per week aan aardrijkskunde, en nu heb ik wel
misschien 2 uur, heb ik wel nodig, maar ze gaan er gewoon mee bezig tijdens uren dat ze even
iets voor zichzelf doen omdat ze gemotiveerd zijn gaan ze dat in hun vrije tijd wel doen, maar
eigenlijk hebben ze een half uur per week. […]
C:

Dat zou wel mooi zijn als je dat zo kunt combineren, dat je het taallesje kunt laten vervallen
omdat je het bij je aardrijkskunde les betrekt.

A:

Dat klopt, maar is niet gebeurd. De taallessen zijn gewoon doorgegaan, daar zitten ook weer
andere doelen aan natuurlijk.
D. De nadelen van integratie op de basisschool voor leerlingen volgens studenten

De studenten van locatie A gaven aan dat sommige leerlingen structuur nodig hebben en integratie
daardoor lastig voor hen kan zijn. Wanneer vakken worden geïntegreerd, zo veronderstellen de
studenten, is het curriculum minder overzichtelijk.

E.

De voordelen van integratie op de lerarenopleiding voor studenten volgens henzelf

De studenten van beide locaties gaven aan dat het belangrijkste voordeel voor henzelf is dat zij een
goed voorbeeld krijgen van hoe integratie er in de praktijk uit kan zien en wat het effect is van
integratie (ervaren). In het verlengde hiervan stelden de studenten behoefte te hebben aan een
rolmodel op de opleiding, omdat zij weinig geïntegreerd onderwijs zien op de stagescholen. De
volgende quote kwam van een van de studenten van locatie B waarin zij het voordeel voor haarzelf van
een geïntegreerd aanbod als volgt verwoordde:
“Ook omdat het van ons verwacht wordt, is het heel prettig om een inspirerend

voorbeeld of rolmodel te hebben, waar je even terug aan kunt denken. Dit werd zo
aangeboden en dit en dat heeft dit met mij gedaan dus dat zal ook bij mijn leerlingen
inwerken als je het zo aanbiedt.”
Op locatie B werd bovendien gerapporteerd dat men denkt dat er minder herhaling zal zijn tussen de
verschillende vakken als het onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden.

F.

De voordelen van integratie op de basisschool voor leerkrachten volgens studenten

Op locatie B gaven de studenten aan dat integratie tijdwinst oplevert. Omdat er gelijktijdig aan
meerdere doelen wordt gewerkt, blijft er meer tijd over voor andere activiteiten en/of verdieping. Op
locatie A werd dit door studenten wel mogelijk geacht, maar werd tevens beklemtoond dat integratie
meer tijd kan kosten (zie nadelen voor leerkrachten volgens studenten). Verder gaf één van de
studenten op locatie B aan dat integratie tot meer diepgang leidt. De student gaf aan dat er langer en
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dieper ingegaan kan worden op een thema. Tot slot rapporteerden alle studenten dat als de leerlingen
gemotiveerd zijn, dit een voordeel is voor de leerkracht en geïntegreerd onderwijs in een dergelijk
geval veel voldoening geeft.

G. De voordelen van integratie op de basisschool voor leerlingen volgens studenten
Alle studenten brachten als voordelen naar voren, dat het onderwijs betekenisvoller en leuker wordt
voor de leerlingen en zij mede daardoor meer gemotiveerd raken. Op locatie B werd verder ook
opgemerkt dat het opdoen van nieuwe kennis binnen een context eenvoudiger gekoppeld kan worden
aan bestaande kennis.
5.

Hoe kijken studenten aan tegen integratie van W&T met taal en rekenen in het curriculum van
de lerarenopleiding en op de basisschool?

Zoals eerder beschreven, vinden studenten het belangrijk dat zijzelf een goed voorbeeld van integratie
krijgen op de opleiding en dat ze geleerd wordt hoe het onderwijs te integreren. Daarbij merken de
studenten op dat ze het niet nodig vinden dat het gehele onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden.
De reden hiervoor is dat studenten zich tevens vakinhoudelijk en vakdidactisch willen ontwikkelen.
Hieruit kan afgeleid worden dat de studenten twijfelen over de mate waarin zij zich vakspecifieke
kennis en vaardigheden eigen kunnen maken tijdens een geïntegreerd onderwijsaanbod. De
onderstaande quote van een student op locatie A illustreert deze gedachtegang.

“Ik vraag mij af of ik het nodig vind dat er op de pabo geïntegreerd onderwijs wordt
aangeboden. Op de basisschool is het makkelijker te realiseren omdat je allemaal vakken hebt
waar jij verantwoordelijk voor bent en hier ben je om je als professional zo goed mogelijk op te
leiden. Ik vind het belangrijker dat ik goede onderwijskunde krijg, goede rekenlessen dat ik dat
kan, dan dat het geïntegreerd is.“
Hoewel alle studenten voordelen zagen van een geïntegreerd aanbod op de basisschool, bestonden er
op locatie A bij de vrouwelijke studenten twijfels over de uitvoerbaarheid in relatie tot W&T. In
tegenstelling tot de studenten van locatie B, bracht een deel van de studenten naar voren dat zij zich
onvoldoende bekwaam voelen om vakken te integreren met W&T. Studenten gaven aan eerder vakken
te integreren waarin zij zich competent voelen.

4.4 Conclusie en discussie
Het doel van de casestudies was het verkrijgen van inzicht in de percepties van lerarenopleiders en
studenten ten aanzien van integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen-wiskunde in het
curriculum van de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Om dit doel te bereiken zijn lerarenopleiders
en studenten geïnterviewd over de wijze waarop zij de begrippen integratie en wetenschap en techniek
conceptualiseren, de voor- en nadelen van integratie, het huidige geïntegreerd aanbod op de pabo en
de ontwikkelingen rondom wetenschap en techniek en de integratie van wetenschap en techniek met
taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding. Aan de interviews hebben lerarenopleiders en
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studenten van twee locaties van één pabo meegewerkt. Deze twee locaties hebben elk een eigen
curriculum en vormden daarom twee cases in het onderzoek. De resultaten van de interviews zijn
beschreven in paragraaf 4.3. In deze paragraaf worden conclusies getrokken en wordt afgesloten met
een aantal beperkingen van het onderzoek.

Conclusies
Een eerste conclusie is dat de wijze waarop opleiders en studenten integratie conceptualiseren niet
volledig overeenkomt met de wijze waarop de vormen van integratie zijn gedefinieerd in de literatuur
(zie Gresnigt et al., 2014). De opleiders en studenten van locatie B definieerden integratie als
‘onderwijs dat vorm krijgt in een project of thema waarbinnen op hetzelfde moment aan doelen van
verschillende vakken wordt gewerkt’. Deze definitie sluit het meest aan bij een interdisciplinaire vorm
van integratie. De definitie van integratie van studenten van locatie A kwam overeen met de vorm
multidisciplinair. De voorbeelden van integratie die lerarenopleiders en studenten op beide locaties
naar voren brachten varieerden van verbonden tot interdisciplinair, waarbij de vorm genest het vaakst
door lerarenopleiders naar voren werd gebracht, de vorm multidisciplinair door studenten van locatie A
en de vorm interdisciplinair door studenten van locatie B. De resultaten van het onderzoek laten dus
een verschil zien tussen de wijze waarop opleiders en studenten integratie definieerden en de
voorbeelden die zij naar voren brachten van integratie in de praktijk.
Hoewel opleiders een definitie konden geven van integratie, brachten zij naar voren dat zij geen
duidelijk beeld hebben van wat zijzelf onder integratie verstaan en/of wat er gezamenlijk met collega’s
onder integratie wordt verstaan. Deze onzekerheid werd door studenten van locatie B in de praktijk
waargenomen. Het lijkt daarom belangrijk dat, zoals op locatie B naar voren is gebracht,
lerarenopleiders met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van integratie, over de wijze waarop
zijzelf integratie vorm willen en kunnen geven en over de wijze waarop zij studenten willen
onderwijzen over integratie. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen geïntegreerd
onderwijs (aanbod) en onderwijs over geïntegreerd onderwijs (inhoud). Het verschil in
conceptualisering tussen de studenten van de locaties A en B komt doordat de studenten van locatie B
aangaven dat er bewust aan doelen van verschillende vakken moet worden gewerkt en dat dit door
studenten van locatie A niet genoemd werd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de studenten van
locatie A een studiejaar achterlopen op de studenten van locatie B en de studenten van locatie B een
minor hebben gevolgd waarin vakkenintegratie centraal stond. Ten tweede kan geconcludeerd worden
dat opleiders twee belangrijke verschillen zien tussen integratie op de lerarenopleiding en de
basisschool. Een eerste verschil dat genoemd werd is dat opleiders vakspecialisten zijn en leerkrachten
generalisten (zie ook Gresnigt et al., 2014). Een tweede verschil dat genoemd werd, is dat de vakken
voor leerlingen op de basisschool niet herkenbaar hoeven te zijn en voor studenten op de
lerarenopleiding wel. Dit laatste wordt belangrijk gevonden omdat studenten worden opgeleid tot
leerkracht basisonderwijs en het overzien van de doelen en leerlijnen van de vakken van groot belang
is. In de perceptie van opleiders is een interdisciplinaire vorm van integratie dan ook wenselijk op de
basisschool, maar niet op de pabo. Het feit dat lerarenopleiders- in tegenstelling tot
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basisschoolleerkrachten- vakspecialisten zijn, wordt door zowel opleiders als studenten nadelig
gevonden voor de realisatie van een geïntegreerd onderwijsaanbod op de lerarenopleiding. Om een
geïntegreerd onderwijsaanbod aan studenten aan te kunnen bieden moeten opleiders (vanwege het
ontbreken van kennis over elkaars vakken) de overeenkomsten en raakvlakken tussen de verschillende
vakken vaststellen. Daarvoor is veel overleg nodig en dat is volgens opleiders niet eenvoudig te
organiseren. Bovendien zullen opleiders goed met elkaar moeten samenwerken. Voorwaardelijk
daarvoor is dat opleiders bepaalde opvattingen, vaardigheden en houdingen hebben, zoals vaardig zijn
in het delen van kennis, goede vragen kunnen stellen en openstaan voor de meningen van collega’s.
Volgens de lerarenopleiders op één van beide locaties is dat niet altijd het geval. Geconcludeerd kan
worden dat er bij de ontwikkeling van geïntegreerd onderwijs niet alleen aandacht moet zijn voor de
inhoud, maar ook voor het proces van samenwerken.
De belangrijkste meerwaarde van een geïntegreerd onderwijsaanbod op de lerarenopleiding is volgens
opleiders en studenten dat studenten een goed voorbeeld krijgen van hoe integratie er in de praktijk
uit kan zien. Op dit moment komen studenten slechts mondjesmaat in aanraking met integratie in de
basisschool: de vakken worden veelal onafhankelijk van elkaar onderwezen. Volgens de opleiders kan

onderwijs over integratie het beste worden geïllustreerd in een les die door twee opleiders samen
wordt gegeven. In dergelijke lessen kan men studenten vanuit verschillende perspectieven of
vakgebieden laten kijken naar een onderwerp en overeenkomsten, verschillen en/of afhankelijkheden
tussen vakken vaststellen. In dat laatste geval kunnen vakgebieden elkaar verrijken. Verder lieten de
resultaten zien dat er op locatie A één les is gegeven waarbij studenten zelf een geïntegreerd

onderwijsaanbod kregen. De ervaringen van studenten met deze les lieten zien dat de les zelf een
positieve indruk heeft gemaakt op de studenten, maar ook dat zij zich niet bewust waren van het feit
dat de les geïntegreerd was. Dit kan mogelijk verklaren waarom de studenten de les niet hebben
kunnen vertalen (transfer) naar de praktijk. Eén van de opleiders geeft dan ook aan dat studenten
expliciet geleerd worden moet worden de integratie ‘te zien’, omdat zij de verschillende vakken niet
automatisch herkennen wanneer ze geïntegreerd worden aangeboden. Studenten geven zelf ook aan
bang te zijn het overzicht te verliezen als zijzelf geïntegreerd onderwijs aangeboden zouden krijgen op
de pabo. Geconcludeerd kan worden dat als studenten geïntegreerd onderwijs aangeboden krijgen,
hen geleerd moet worden op welke wijze ze dit aanbod kunnen analyseren. Omdat het zelf ervaren van
geïntegreerd onderwijs door studenten belangrijk wordt gevonden, zou deze analyse ook na afloop of
in een volgende les plaats kunnen vinden door terug te blikken. Aansluitend hierop lijkt het wenselijk
dat er aandacht wordt besteed aan de wijze waarop studenten integratie zelf kunnen vormgeven en dat
daaraan opdrachten worden gekoppeld voor op de stageschool. Integratie is volgens opleiders een
complex proces waarbij het van belang is dat studenten kennis hebben van de leerlijnen en leerdoelen
van de vakken en zich bewust zijn van de inhouden die wel en niet geïntegreerd met elkaar kunnen
worden. Stage-opdrachten zijn bij uitstek geschikt om studenten te laten ondervinden en onderzoeken
wanneer integratie haalbaar en wenselijk is. Volgens de opleiders en studenten dient wel voorkomen te

78

worden dat studenten tussen de opleiding en de stageschool in komen te staan. Afstemming tussen de
lerarenopleiding en de stagescholen over het experimenteren en leren integreren is van groot belang.
Met betrekking tot het huidige curriculum van de lerarenopleiding kan geconcludeerd worden dat er in
beperkte mate sprake is van geïntegreerd onderwijs. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen de
locaties voor wat betreft de omvang van het geïntegreerde onderwijs en de wijze waarop dit onderwijs
tot stand is gekomen. Op locatie A wordt het samen geven van enkele lessen als belangrijkste vorm
van geïntegreerd onderwijs beschouwd in het curriculum. Deze lessen zijn tot stand gekomen door een
informele samenwerking tussen twee opleiders, die vervolgens meer structureel één of meerdere
lessen gezamenlijk geïntegreerd zijn gaan aanbieden. Op locatie B daarentegen verwezen
lerarenopleiders naar volledige modules waarin onderwijs geïntegreerd werd aangeboden. Deze
modules zijn door verschillende opleiders in opdracht ontwikkeld en tijdens formele overlegmomenten
vervaardigd. De groep opleiders die het aanbod heeft ontwikkeld biedt het ook structureel aan in de
vorm van een module (lessenreeks). Hoewel de locaties elk een eigen curriculum hebben, zijn de
verschillen tussen beide curricula minder groot dan de resultaten suggereren. Zo worden er op locatie
B ook enkele lessen samen gegeven en ondanks dat dit tijdens formele momenten tot stand is
gekomen, vindt de afstemming tussen de opleiders die de lessen verzorgen wel weer tijdens een
informeel moment plaats. Op locatie A wordt ook overlegd tijdens formele momenten die vergelijkbaar
qua inhoud en resultaat (onderwijsaanbod) zijn met die van locatie B.
Geconcludeerd kan worden dat de opleiders het deel wetenschap van de term Wetenschap en Techniek
te breed vinden. De opleiders stellen voor het begrip te versmallen en te spreken over
natuurwetenschappen. De term W&T wordt niet in het basisonderwijs gebruikt en ook op de pabo
wordt gesproken over Natuur en Techniek als vakgebied. Bij de beschrijvingen van het begrip W&T viel
op dat de opleiders taal en rekenen-wiskunde aangaven dat het begrip verwijst naar onderzoekend en
ontwerpend leren. Deze conceptualisering van W&T sluit aan bij recente adviezen, waarin vooral het
belang van onderzoekend/ontwerpend denken en leren wordt beklemtoond. De opleiders N&T zijn niet
onverdeeld positief hierover. Ze benadrukten dat hun vakgebied niet alleen met behulp van de
didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren moet worden onderwezen en dat deze didactiek
ook bij andere vakken kan worden toegepast. Verder gaven beide opleiders, zoals eerder genoemd,
aan dat de nadruk die wordt gelegd op onderzoekend en ontwerpend leren ertoe kan leiden dat men
de domeinspecifieke kennis uit het oog verliest. Ondanks deze kanttekening vinden beide opleiders
van natuur en techniek het positief dat er meer aandacht komt voor de didactiek van het onderzoekend
en ontwerpend leren. Momenteel wordt deze didactiek nog maar mondjesmaat toegepast in
basisscholen.
Ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen rondom W&T en integratie op de pabo kan
geconcludeerd worden dat opleiders gemengde gevoelens hebben. Enerzijds vinden opleiders het goed
dat er meer aandacht komt voor de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren, techniek en
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integratie. Anderzijds hebben opleiders hun bedenkingen bij de achterliggende redenen (economisch
perspectief), het effect van de verplichting en de combinatie met de vakspecifieke toetsen. Ook
studenten zagen complicaties bij een geïntegreerd aanbod dat vakspecifiek getoetst wordt. De mate
waarin dit een probleem lijkt te zijn, wordt bepaald door de vorm van integratie die gehanteerd wordt.
De vormen waarbinnen de afzonderlijke vakken nog herkenbaar zijn, zoals op de lerarenopleiding
grotendeels wenselijk wordt geacht, kunnen ook vakspecifiek getoetst worden. Echter de literatuur (zie
o.a. Drake, 2007) bevestigt de zorgen van de opleiders en studenten en benadrukt dat voor een
succesvolle integratie de toetsen mee moeten veranderen.
Tot slot brachten de vrouwelijke studenten van locatie A naar voren dat zijzelf graag meer aandacht
aan geïntegreerd onderwijs zouden willen geven, maar ook dat zij zich niet bekwaam genoeg vinden
om dat met W&T te moeten doen. Deze studenten gaven aan dat zij het belangrijk vinden zich
comfortabel te voelen bij de vakken die zij integreren. Hoewel dit punt van zorg van de studenten
begrijpelijk is, laat onderzoek zien dat dit mogelijk een minder groot obstakel is dan de studenten
vermoeden. Uit recente studies blijkt namelijk dat studenten en leerkrachten juist door het integreren
van onderwijs zich meer competent gaan voelen over het onderwijs in W&T (zie bijv. Shymanski et al.,
2013).

Beperkingen van het onderzoek
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de percepties van lerarenopleiders en studenten.
Mogelijk wijken de beschrijvingen van de opleiders en studenten ten aanzien van de mate waarin er
momenteel wordt geïntegreerd in het curriculum af van de mate waarin dit daadwerkelijk het geval is.
Daar komt bij dat het aantal respondenten per case relatief laag is. De resultaten zijn bijgevolg niet
generaliseerbaar naar de twee locaties van de lerarenopleiding. De conclusies zullen daarom met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.
Een tweede beperking heeft betrekking op de selectie van de studenten. Hoewel in de procedure
getracht was studenten te selecteren op basis van diversiteit in meningen, bleek dat de participerende
studenten onderling slechts kleine verschillen lieten zien en daarnaast vaak na overleg tot dezelfde
conclusie kwamen. Het kan zijn dat de studenten die niet deel hebben genomen aan de interviews een
andere mening zijn toegedaan over vakkenintegratie en het geïntegreerde leeraanbod op de
lerarenopleiding.
Een derde beperking heeft betrekking op de wijze waarop de gegevens zijn geanalyseerd. Op de
eerste plaats zijn tijdens de analyse de samenvattingen van de interviews niet ter verificatie voorgelegd
aan de opleiders of studenten. Hiervoor is gekozen omdat er gebruik is gemaakt van letterlijk
uitgeschreven transcripten. Het kan echter niet uitgesloten worden dat de interpretaties van de (derde)
onderzoeker soms afwijken van wat respondenten bedoelden. Op de tweede plaats zijn de fasen van
analyse niet volledig transparant en ten derde zijn de analysestappen niet gecontroleerd door een van
de andere onderzoekers.
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In een volgend onderzoek lijkt het wenselijk om meerdere opleiders en studenten binnen een case
te bevragen. Hierdoor zouden meer algemeen geldende uitspraken gedaan kunnen worden over de
twee locaties van de lerarenopleiding. Een andere mogelijkheid zou zijn om in een vervolgonderzoek
een vragenlijst af te nemen bij alle opleiders werkzaam op de lerarenopleiding zodat zowel bij het
ontwerp als de implementatie van een geïntegreerd onderwijsaanbod rekening kan worden gehouden
met meer algemeen geldende opvattingen. Tot slot, omdat de resultaten verschillen lieten zien in
percepties tussen de opleiders, en studenten zich niet altijd bewust zijn van geïntegreerd onderwijs,
zou de onderwijspraktijk geobserveerd kunnen worden zodat een beter beeld van de werkelijkheid kan
worden verkregen.
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Hoofdstuk 5. Conclusie en aanbevelingen
Deze studie vormt de basis van een ontwerpgericht onderzoek, waarin wordt nagegaan hoe een
geïntegreerd aanbod van wetenschap en techniek en de basisvaardigheden rekenen-wiskunde en taal
vormgegeven kan worden in het basiscurriculum van de lerarenopleiding. De doelstelling van de
onderhavige studie is inzicht verkrijgen in de effecten en succesfactoren van een geïntegreerd aanbod
van wetenschap en techniek en de basisvaardigheden in lerarenopleidingen. Aan de hand van twee
deelstudies -een systematische review van de kennisstand over een geïntegreerd leeraanbod en een
verkennend onderzoek naar de percepties van lerarenopleiders en studenten met betrekking tot
geïntegreerd onderwijs- is getracht zicht te krijgen op de effecten en succesfactoren van een dergelijk
geïntegreerd aanbod. In wat volgt, worden in het kort algemene conclusies getrokken. Vervolgens
worden aanbevelingen geformuleerd voor een geïntegreerd onderwijsaanbod op de lerarenopleiding.
Lerarenopleidingen in Nederland worden geacht om vanaf 2014 de kennisbasis natuur en
techniek in te voeren en om wetenschap en technologie te integreren in het curriculum (Nationaal
Techniekpact 2020, 2013). Het verbinden van wetenschap en technologie met andere vakken in het
curriculum, is in lijn met de internationale literatuur. Verschillende studies suggereren dat
geïntegreerde onderwijseenheden op de lerarenopleiding effectief bijdragen aan de vergroting van de
domeinspecifieke kennis (Foss & Pinchbach, 1998; Haigh, & Rehfeld, 1995; Hart, 2002; Kelly, 2001;
Koirala & Bowman, 2003) en de self-efficacy van aanstaande leraren (Cady & Rearden, 2007; Lake,
Jones & Dagli, 2004). Er zijn zelfs aanwijzingen dat het ervaren van een geïntegreerd aanbod op de
lerarenopleiding ertoe leidt, dat de aanstaande leraar in de basisschoolpraktijk eerder en vaker het
onderwijs integreert (Basista & Matthews, 2002).
Op basis van de huidige studie kan worden geconcludeerd dat er tot op heden weinig onderzoek
is gepubliceerd over (de effecten van) integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenenwiskunde op de lerarenopleiding. Uit het beperkt aantal studies dat voorhanden is, is gebleken dat
wetenschap en techniek, taal en rekenen-wiskunde op verschillende manieren zijn geïntegreerd,
waarbij een interdisciplinaire vorm van integratie het meest is toegepast. De resultaten van de
casestudies zijn deels in lijn met deze bevindingen; op beide locaties van de lerarenopleiding is er in
beperkte mate sprake van geïntegreerd onderwijs, hoewel er verschillen zijn tussen beide locaties. Zo
is er op locatie A slechts incidenteel sprake van integratie, terwijl op locatie B volledige modules
geïntegreerd zijn aangeboden. Docenten en studenten noemen in hun conceptualisering van integratie
de interdisciplinaire en multidisciplinaire vorm van integratie.
Vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare literatuur en de methodologische beperkingen van
de studies, zijn er geen algemeen geldende uitspraken te doen over de effecten van een geïntegreerd
curriculum op de kennis en vaardigheden van studenten, self-efficacy, pedagogical-content knowledge
en de mate waarin studenten in staat zijn om een geïntegreerd lesaanbod te verzorgen in de
(stage)praktijk. Er is meer onderzoek nodig om positieven effecten (vakkennis en vaardigheden) verder
(en methodologisch goed) te onderbouwen, om tegenstrijdige onderzoeksgegevens (self-efficacy) te
kunnen verklaren en om inzicht te krijgen op de invloed op bepaalde uitkomstenmaten die in de
literatuur vooralsnog niet of nauwelijks onderzocht zijn (pedagogical-content knowledge en het
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vermogen van aanstaande leraren om vakken te integreren omdat er nog te weinig onderzoek naar is
gedaan). De belangrijkste meerwaarde van een geïntegreerd onderwijsaanbod op de lerarenopleiding is
volgens opleiders en studenten in de casestudie dat studenten een goed voorbeeld krijgen van hoe
integratie er in de praktijk uit kan zien. Studenten hebben echter weinig mogelijkheden om het
geleerde toe te passen in de praktijk. Mogelijk is dit ook één van de redenen waarom er in de literatuur
nauwelijks studies zijn waarin het effect op de transfer naar de praktijk is onderzocht.

Aanbevelingen
In de beschikbare literatuur en de resultaten van de casestudies zijn aanwijzingen te vinden voor het
integreren van wetenschap en techniek en taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding. Deze
aanwijzingen hebben betrekking op zowel de inhoud van een geïntegreerd leeraanbod als de wijze
waarop het aanbod tot stand dient te komen. Hieronder worden de aanbevelingen ten aanzien van
beide aspecten belicht.
Ontwerpen van de leereenheid
Ten aanzien van het ontwikkelen van het geïntegreerde leeraanbod kunnen twee aanbevelingen
worden gedaan, te weten: (1) percepties en mogelijkheden verkennen en (2) collaboratief leren en
werken. Beide aanbevelingen worden hieronder toegelicht.

-

Percepties en mogelijkheden verkennen

Uit zowel de literatuurstudie als de casestudies blijkt dat voldoende afstemming tussen en overleg met
collega’s vereist is voor het integreren van onderwijs. In de interviews gaven lerarenopleiders
bijvoorbeeld aan dat zij niet weten hoe collega-opleiders staan ten opzichte van het integreren van
vakken op de lerarenopleiding en tevens niet goed zicht hebben op wat zijzelf en ook collega’s onder
integratie verstaan. In het verlengde hiervan beklemtonen de studies in de review dat het kennen van
elkaars visie op onderwijs en ook de onderwijsstijl van groot belang is voor het ontwerpen van een
geïntegreerd leeraanbod. Om die reden is het van belang elkaars ideeën over integratie en goed
onderwijs te verkennen. Het door Gresnigt en collega’s (2014) ontwikkelde kader kan hierbij dienstbaar
zijn. Het kader verheldert dat er verschillende vormen van integratie te onderscheiden zijn en kan
zodoende de dialoog tussen lerarenopleiders over de mate waarin integratie nuttig en nodig is
bevorderen. Behalve dat het verstandig is elkaars percepties ten aanzien van integratie en goed
onderwijs te verkennen, moeten lerarenopleiders nagaan of en waar de verschillende vakken die zij
verzorgen elkaar inhoudelijk raken en/of waar ze elkaar kunnen versterken. Zoals de lerarenopleiders
in de interviews duidelijk maken, is hiervoor veel overleg vereist. Het organiseren van
overlegmomenten is niet eenvoudig door overvolle agenda’s, bovendien kost het veel tijd om elkaars
vakken goed te leren kennen. De reviewstudie bevestigt ten dele de zorgen van de lerarenopleiders, al
wordt ook veelvuldig opgemerkt dat het de kosten, tijd en energie waard is. Belangrijk is dus dat het
verkennen van de percepties en de mogelijkheden om te integreren wordt gefaciliteerd. Wanneer dit
niet het geval is, is de kans van slagen gering.
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-

Collaboratief leren en werken

In de studies die zijn opgenomen in de review, is de leereenheid veelal door meerdere docenten
ontwikkeld. In de interviews bevestigden lerarenopleiders dat zij het samen ontwerpen wenselijk of
zelfs noodzakelijk vinden. Het samen met collega’s ontwerpen van een leereenheid is echter geen
eenvoudige klus. In sommige studies in de review wordt expliciet gemeld dat de samenwerking niet
vlekkeloos verliep. Ook de lerarenopleiders uitten hierover hun zorgen in de interviews. Niet iedereen
bezit de vaardigheden die vereist zijn voor het samen ‘uitdokteren’ van een leereenheid. Om die reden
valt volgens zowel de review als de lerarenopleiders aan te bevelen om tijdens het ontwikkelproces
aandacht te hebben voor de inhoud én de samenwerking. Het vaststellen van ‘ground rules’ aan het
begin van het ontwikkelproces kan bijvoorbeeld bijdragen aan de effectiviteit van de samenwerking,
daarbij zouden specifieke vormen en middelen ingezet kunnen worden om samenwerking in goede
banen te leiden. Of en in welke mate dit nodig is, is echter afhankelijk van de personen die de
geïntegreerde leereenheid vervaardigen.
Vorm en inhoud van de geïntegreerde leereenheid
Op basis van de review en de casestudies kunnen de volgende aanbevelingen ten aanzien van de vorm
en inhoud van de geïntegreerde leereenheid worden gedaan: 1) onderdompeling, 2) hands-on inquiry,
3) team-teaching, 4) collaboratief ontwerpen, en 5) experimenteren in de praktijk. Hierna worden deze
aanbevelingen kort toegelicht.

-

Onderdompeling en systematische reflectie

Uit de reviewstudie blijkt het belang van het onderdompelen van studenten. Door studenten
vakkenintegratie te laten ervaren, bijvoorbeeld door een voorbeeldles te verzorgen, zouden ze eerder
en vaker het nut en belang inzien van integratie. In veel studies naar de effecten van een geïntegreerd
leeraanbod wetenschap en techniek en taal/rekenen is dit ook de kern van de leereenheid die is
onderzocht. Studenten ondergaan een geïntegreerde leereenheid en worden daarmee voorbereid voor
integratie in hun toekomstige onderwijspraktijk. Ook de lerarenopleiders benadrukken in de interviews
het belang van het illustreren en laten ervaren van integratie. In een geïntegreerde les kan men
studenten vanuit verschillende perspectieven en/of vakgebieden laten kijken naar een
onderwerp/thema of probleem. Belangrijk hierbij is wel richting studenten dat duidelijk wordt gemaakt
dat er sprake is van een geïntegreerd aanbod. Studenten die ervaring hadden met geïntegreerde lessen
waren zich bijvoorbeeld niet bewust van het feit dat er geïntegreerd werd en de integratie van vakken
centraal stond. De studies in de review benadrukken dan ook, evenals sommige lerarenopleiders, dat
het alleen onderdompelen van de studenten, het alleen laten ervaren, onvoldoende is. Studenten moet
expliciet geleerd worden om de integratie ‘te zien’. Dit kan op verschillende manieren bewerkstelligd
worden. In veel studies in de review wordt gebruikt gemaakt van reflectiemiddelen om de ervaring
systematisch te analyseren en na te gaan waar en op welke wijze er sprake was van integratie en over
de wenselijkheid van integratie voor de eigen praktijk een gefundeerd oordeel te geven.
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-

Hands-on inquiry

De tweede aanbeveling heeft betrekking op de didactische vormgeving van de geïntegreerde
leereenheid. Uit de reviewstudie komt naar voren dat begeleid onderzoekend leren een geschikt
didactisch model is voor het laten ervaren van de integratie. De voorbeeldles, de illustratie, zou
volgens dit model gegeven moeten worden. Studenten dienen eerst, net zoals hun leerlingen, ergens
mee geconfronteerd te worden. Deze confrontatie roept vragen op, vragen die onderzocht kunnen
worden. Vervolgens wordt een onderzoek, een experiment, opgezet, wordt data verzameld en worden
op basis daarvan conclusies getrokken. Tot slot worden de bevindingen gepresenteerd, vergeleken en
bediscussieerd. De lerarenopleider, ondersteunt het onderzoeksproces door vragen te stellen, door
feedback te geven, etc. (zie bijv. Alfieri, Brooks & Aldrich, 2011; Anderson & Herr, 2011).

-

Team-teaching

In een aantal studies is de leereenheid niet alleen door verschillende lerarenopleiders ontwikkeld, maar
is er ook sprake van team-teaching. Lerarenopleiders geven gezamenlijk les aan de studenten. De
lerarenopleiders geven hieraan de voorkeur. Volgens de lerarenopleiders kan op deze wijze
geïntegreerd onderwijs het beste geïllustreerd en geanalyseerd worden. Wanneer twee vakspecialisten
een illustratie geven van integratie en een ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief verdieping
probeert aan te brengen, zou dit bevorderlijk zijn voor de leerervaring van de studenten. De studies in
de review lijken dit te bevestigen, al wordt ook opgemerkt dat deze vorm van integratie vereist dat de
lerarenopleiders regelmatig overleggen en afstemmen. In het verlengde hiervan merken de
lerarenopleiders is de interviews op, dat het ook een dure vorm van onderwijs is.

-

Collaboratief ontwerpen

Uit de interviews met zowel de lerarenopleiders als studenten blijkt dat het integreren van onderwijs
geen eenvoudige klus is voor studenten. Studenten moeten de doelen en leerlijnen kunnen overzien,
bovendien moeten de studenten de inhouden en doelen op een betekenisvolle manier kunnen
integreren. Uit de enkele studies in de review waarin is nagegaan of studenten in staat zijn om vakken
op een betekenisvolle manier te integreren, blijkt dat studenten hiermee moeite ondervinden. De
integratie is vaak weinig diepgaand en soms ‘gezocht’. In dit verband wordt in verschillende studies in
de review dan ook aangeraden om studenten veelvuldig te laten oefenen met het ontwerpen van
geïntegreerde lessen. Daarbij wordt aanbevolen om studenten hieraan samen te laten werken. Door
actief te overleggen en discussiëren over de inhoud van een geïntegreerde les, zou meer diepgang en
kwaliteit worden bereikt. Bovendien zou het vertrouwen in het eigen kunnen aanzienlijk toenemen
wanneer er samengewerkt wordt met medestudenten (collective self-efficacy).

-

Experimenteren in de praktijk

Van cruciaal belang voor het succes van de geïntegreerde leereenheid, zo geven de lerarenopleiders in
de interviews aan en zo blijkt uit de studies in de review, is de koppeling met de basisschoolpraktijk.
Volgens de lerarenopleiders is op basisscholen nog maar mondjesmaat aandacht voor onderwijs in
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wetenschap en technie. Hetzelfde geldt voor onderzoekend en ontwerpend leren en voor
vakkenintegratie. Het integreren van wetenschap en techniek met taal en/of rekenen-wiskunde is een
complex proces dat veelvuldig oefening behoeft. Stage-opdrachten zijn bij uitstek geschikt om
studenten te laten ondervinden en onderzoeken wanneer integratie haalbaar en wenselijk is. De
reviewstudie bevestigt dit: het oefenen met het ontwerpen en geven van geïntegreerde lessen en het
observeren van zulke lessen is van groot belang. Wel merken de lerarenopleiders en ook studenten op,
dat afstemming met de stagescholen belangrijk is. Voorkomen moet worden dat studenten tussen de
opleiding en de stageschool in komen te staan.
Bovenstaande aanbevelingen zullen ter hand worden genomen bij de volgende fase van het
ontwerpgericht onderzoek, waarin onderzoekers en lerarenopleiders samen een geïntegreerd
onderwijsaanbod zullen ontwerpen. Dit ontwerp wordt vervolgens in de praktijk geëvalueerd en
bijgesteld, ten einde een succesvolle geïntegreerde leereenheid te kunnen opleveren.
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Bijlage 2. Interviewleidraad docenten
Algemeen doel
Het interview wordt afgenomen in het kader van een onderzoek naar de houding van pabo-docenten
(wetenschap en techniek, taal en rekenen) ten aanzien van vakkenintegratie in het curriculum.

Doel van het interview is inzicht te verkrijgen in:


De interpretatie van vakkenintegratie door docenten / de betekenis die docenten geven aan
het concept vakkenintegratie.



Het verschil in betekenisgeving voor de basisschool en de pabo (curriculum, leerkracht/docent,
leerlingen/studenten).



De wijze waarop de docenten momenteel invullingen geven aan vakkenintegratie.



De houding van de docenten ten opzichte van het integreren van wetenschap en techniek met
taal en rekenen.



De factoren die volgens pabo-docenten de implementatie van de integratie van wetenschap en
techniek met taal en rekenen in het pabo-curriculum beïnvloeden (belemmeren of stimuleren /
kansen en bedreigingen).

Vooraf:


Ruimte reserveren voor afname van het interview.



Mail versturen met daarin de thema’s die aan de orde komen in het interview.



Opleidingsdocumenten lezen



Leidraad printen en voice-recorder (en adapter of baterijen) meenemen.

Opzet Interview:

A. (Voorstellen en ) toelichting op het onderzoek en het interview
-

Onderzoek naar de mogelijkheid om wetenschap en techniek met taal en rekenen te integreren in
het pabo-curriculum volgens pabo-docenten.

-

Het interview gaat op de eerste plaats in op vakkenintegratie in het algemeen en zal daarna
specifiek inzoomen op de integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen.

-

Toestemming vragen voor het opnemen van het interview.
B.

Persoonlijke gegevens

1.

Naam

2.

Leeftijd

3.

Geslacht

4.

Functie

5.

Vak(ken)

6.

Jaren werkzaam in het onderwijs

7.

Jaren werkzaam op de pabo
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C. Interview
Algemeen vakkenintegratie (nogmaals benoemen)
1.

Kun je beschrijven wat jij verstaat onder vakkenintegratie?
a.

Kun je een voorbeeld geven?
-

Aandachtspunten zijn; mate van integratie van vakken of afhankelijkheid
van vakken en context/project als uitgangspunt

b.

Vind je het integreren van vakken belangrijk?
-

c.
2.

Waarom wel/niet?

Op welke wijze heb je kennis verkregen over vakkenintegratie? (zelf, buitenaf, etc.)

Is er volgens jou een verschil tussen vakkenintegratie op de pabo en op de basisschool?
-

En, wat is dit verschil?

b.

Welke voordelen en nadelen zie je voor basisschoolleerlingen?

c.

Welke voordelen en nadelen zie je voor basisschoolleerkrachten?

d.

Welke voordelen en nadelen zie je voor pabo-studenten?

e.

Welke voordelen en nadelen zie je voor jezelf (pabo-docent)?
-

Kun je een voorbeeld geven/ meer toelichten?

-

Welke voordelen en nadelen zie je in het scheiden van de vakken? / het
aanbieden van de vakken afzonderlijk?

3.

Integreer je momenteel je eigen vak met andere vakken? / Leg je binnen je eigen vak
momenteel relaties met andere vakken?
a.

Zo ja, met welke vakken?

b.

En, kun je uitleggen hoe je dat doet?

c.

Waarom doe je dat? / Welke doelen heb je daarmee?
-

Vind je het belangrijk dat de pabo integratie toepast binnen het curriculum?

d.

Hoe pak je dat aan met collega’s? / Hoe werk je samen met collega’s?

e.

Wat zijn volgens jou voorwaarden om te integreren?
-

Welke factoren heb je ervaren als positief of negatief tijdens de ontwikkeling
of implementatie van de integratie?

f.

Wat moet een docent kennen en kunnen (competenties) om te kunnen integreren?
-

Wat is lastig?

Meer specifiek inzoomen op wetenschap en techniek
4.

Vanuit de overheid krijgt het vak wetenschap en techniek steeds meer aandacht. Wat vind je
van deze ontwikkeling?
-

Wat vind je ervan dat de overheid van zowel basisscholen als pabo’s
verwacht dat men (leerkrachten en docenten) meer tijd gaat besteden aan
wetenschap en techniek?

b.

Wat vind je daar positief of negatief aan?

c.

Wat versta je onder wetenschap en techniek?
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5.

Afgelopen jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop wetenschap en techniek
meer aandacht kan krijgen in de pabo’s (Dit staat bijvoorbeeld in het ‘Techniekpact 2020’).
Een van die afspraken is dat wetenschap en techniek geïntegreerd moet worden in het
curriculum op de pabo’s. Aan deze afspraak ligt een adviesrapport ten grondslag waarin wordt
geadviseerd om wetenschap en techniek te integreren met taal en rekenen. Hoe sta jij
tegenover het integreren van wetenschap en techniek met taal en rekenen op pabo?
a.

Welke mogelijkheden zie je om jouw vak te integreren met taal en rekenen of
wetenschap en techniek?
-

Op welke wijze zou dat volgens jou vorm kunnen krijgen?

-

Kun je een voorbeeld geven?

b.

Welke voordelen of nadelen zie je voor studenten? (kansen en bedreigingen)

c.

Welke voordelen of nadelen zie je voor jezelf (pabo-docenten)? (kansen en
bedreigingen)

d.

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor jou om een dergelijke implementatie in de
praktijk te realiseren?
-

Wat zijn factoren die volgens jou een dergelijk proces positief dan wel
negatief kunnen beïnvloeden?

-

Waar moet de pabo volgens jou rekening mee houden om een dergelijke
integratie succesvol te ontwikkelen en te implementeren?

e.

Welke competenties hebben docenten van de pabo nodig om een dergelijke
implementatie te realiseren?
-

6.

In hoeverre zijn de competenties volgens jou aanwezig?

We hebben een aantal punten langsgelopen die in mijn ogen belangrijk zijn als het gaat om
integratie en specifiek om de integratie van wetenschap en techniek met taal en rekenen op de
pabo. Zijn er aspecten of aandachtpunten die volgens jou wel belangrijk zijn, maar niet zijn
meegenomen in het interview?
-

Vrij in te brengen aandachtspunten door de geïnterviewde.
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Bijlage 3. Interviewleidraad studenten
Algemeen doel
Het interview wordt afgenomen in het kader van een onderzoek naar de integratie van vakken op de
pabo.

Doel van het interview is inzicht te verkrijgen in:
-

De interpretatie van vakkenintegratie door studenten / de betekenis die studenten geven aan
het concept vakkenintegratie.

-

De ervaringen die studenten hebben met vakkenintegratie op de pabo.

Selectiecriteria voor studenten (purposive sampling):
-

Studenten hebben recente ervaring opgedaan (vorig schooljaar) met geïntegreerd onderwijs op
de pabo (module).

-

De ervaren integratie had betrekking op wetenschap en techniek met een of meerdere andere
vakken.

-

De docent die het geïntegreerde onderwijs heeft verzorgd, wordt gevraagd vier studenten te
selecteren voor het interview op basis van diversiteit in meningen en ervaringen, en bereidheid
om mee te werken aan het interview.

 Van elke locatie zal één groep van vier studenten worden geïnterviewd.
 In het interview wordt specifiek ingegaan op de ervaringen van de student met de leereenheid
(module) die geïntegreerd is aangeboden op de pabo.

Vooraf:


Ruimte reserveren voor afname van het interview.



Opleidingsdocumenten lezen over de geïntegreerde leereenheid (module).



Beschikbare evaluaties van de module lezen.



Leidraad printen en voice-recorder (en adapter of baterijen) meenemen.

Opzet Interview:

D. Voorstellen en toelichting op het onderzoek en het interview
-

Onderzoek naar de ervaringen van studenten met het integreren van vakken op de pabo (naam
specifieke module(s) benoemen).

-

Het interview gaat op de eerste plaats in op vakkenintegratie in het algemeen en zal daarna
inzoomen op jullie ervaringen (dus wat jullie goed dan wel niet goed vinden gaan).

-

Toestemming vragen voor het opnemen van het interview

-

Anonimiteit bevestigen

-

Groepsinterview: vul elkaar aan en geef het ook aan als je het ergens niet mee eens bent of dat
niet herkent.
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E.

Persoonlijke gegevens (per student)

8.

Naam

9.

Leeftijd

10. Geslacht
11. Jaar pabo

F.

Interview
Algemeen vakkenintegratie (nogmaals benoemen)

7.

Kunnen jullie beschrijven wat jullie verstaan onder vakkenintegratie?
a.

Kunnen jullie een voorbeeld geven?

b.

Op welke wijze hebben jullie kennis verkregen over vakkenintegratie? (stage, pabo,
etc.)

8.

Is er volgens jullie een verschil tussen vakkenintegratie op de pabo en op de basisschool?
-

9.

En, wat is dit verschil?

Vinden jullie het belangrijk dat vakken geïntegreerd worden aangeboden op de basisschool?
a.

b.

Waarom wel of niet?
-

Welke voordelen of nadelen heeft dat?

-

Wat zijn jullie ervaringen?

Kunnen jullie voorbeelden geven?

10. Vinden jullie het belangrijk dat vakken geïntegreerd worden aangeboden op de pabo?
a.

Waarom wel of niet?
-

Wat zijn volgens jullie de voordelen en de nadelen?

11. Jullie hebben vorig jaar (naam module of leereenheid) gevolgd, waarin wetenschap en techniek
geïntegreerd werd met wiskunde (aanpassen per locatie)?
a.

Hoe hebben jullie dat ervaren?
-

Wat hebben jullie als positief ervaren?

-

Wat hebben jullie als negatief ervaren? (wat is lastig?)

-

Wat zijn de voordelen of nadelen van een niet geïntegreerd aanbod of
afzonderlijke vakken? (vergelijk modules)

b.

Kunnen jullie dit ook als voorbeeld gebruiken voor de eigen praktijk?
-

Helpt het je om zelf ook een geïntegreerd onderwijsaanbod aan te bieden
op de basisschool?

12. We hebben een aantal punten langsgelopen die in mijn ogen belangrijk zijn als het gaat om
integratie en specifiek om de integratie van wetenschap en techniek op de pabo. Zijn er
aspecten of aandachtpunten die volgens jullie wel belangrijk zijn, maar niet zijn meegenomen
in het interview?
-

Vrij in te brengen aandachtspunten door de geïnterviewden.
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