
ONDERZOEKEND & 
ONTWERPEND LEREN:
BEDRIJFSOPDRACHTEN

MINOR VOOR O&O- OF T&T-DOCENT, OF LERAAR W&T

WIL JE MEER WETEN OVER EEN 
'ANDERE' VORM VAN LESGEVEN 
WAARBIJ HET ONTWIKKELEN VAN 
21ST CENTURY SKILLS EEN 
BELANGRIJKE ROL SPEELT? WIL JE 
GOED VOORBEREID ZIJN ALS LERAAR 
VAN DE TOEKOMST? KIES DAN VOOR 
DE MINOR 'ONDERZOEKEND & 
ONTWERPEND LEREN'!



INHOUD OPLEIDING
TOEGEVOEGDE WAARDE
, Door het volgen van deze minor ben jij als leraar van de 

toekomst in staat om het onderwijs te koppelen aan haar 
omgeving. Deze omgeving speelt namelijk een belangrijke rol 
in het loopbaanproces van je leerlingen.

, Ook verwerf je binnen deze minor kennis over het bedrijfsleven 
en pas je deze kennis toe in jouw onderwijs. De minor sluit aan 
op huidige ontwikkelingen en het onderwijs van bètavakken, 
waarbij het lesgeven vanuit contexten een steeds belangrijkere 
rol krijgt.

, Je kunt je binnen deze minor bekwamen in en voorbereiden op 
het O&O-onderwijs (h/v, Technasium), T&T-onderwijs (vmbo) 
of W&T-onderwijs (basisschool) waar samenwerken met het 
bedrijfsleven een belangrijke rol speelt. Hiermee versterk jij je 
positie op de arbeidsmarkt.

AARD VAN HET PROGRAMMA
De minor bestaat voor een deel uit colleges en werkgroepen, 
maar ook voor een groot deel uit stages. Om kennis te maken met 
de omgeving staat een brede oriëntatie in het (technische en 
technologische) bedrijfsleven met behulp van bedrijfsbezoeken 
en stages centraal. Daarnaast ga je in deze minor dieper in op 
coachend lesgeven, moderne technologieën en de vaardigheden 
die daarvoor nodig zijn. Deze vaardigheden leer je toepassen in 
een stage bij een school waar het projectonderwijs duidelijk vorm 
heeft gekregen. Onderwerpen die aan bod komen in de minor 
zijn onder andere:
, 3D-printen, lasersnijden, programmeren van microprocessors;
, Verdiepen in didactiek van coachend lesgeven en project- 

onderwijs die aansluit bij good practices van projectonderwijs 
zoals bij Technasia, Bèta Challenge-scholen, vmbo T&T en 
W&T op basisscholen door middel van colleges en stages op 
relevante scholen;

, Verdiepen in projectmatig werken, (technisch) onderzoek en 
ontwerpmethodes;

, Oriëntatie op de werkzaamheden en beroepscompetenties in 
bedrijven door middel van bedrijfsstage;

, Schrijven van projecten voor O&O of T&T, of opdrachten voor 
W&T op basis van een opdracht uit het bedrijfsleven.

WERKVORMEN
, (Werk)colleges
,Workshops/practica
, Stages scholen
, Stages bedrijfsleven

TOETSING
, Praktijktoets
, Dossiertoets/portfolio
, Performance toets, etc.

DE MINOR
Vind jij dat onderwijs en bedrijfsleven veel meer 

samen zouden moeten werken? Heb jij ervaren dat 

onderwijs voor leerlingen betekenisvoller wordt als 

ze aan opdrachten mogen werken die bedrijven of 

instellingen samen met jou als docent geformuleerd 

hebben? Zou jij graag vakoverstijgender en 

coachender willen lesgeven? Wil jij ook het 

basiscertificaat O&O-docent verkrijgen? Kies dan voor 

de minor Onderzoekend & Ontwerpend Leren - 

realistische vraagstukken bedrijfsleven: vertrekpunt 

voor projecten in de klas – van de HAN University of 

Applied Sciences.

ALGEMENE OMSCHRIJVING
In het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs is het 
tegenwoordig zeer gebruikelijk om als school samen te 
werken met bedrijven/instellingen. Dit vraagt van de 
toekomstige leraren dat zij in staat én bereid zijn een 
samenwerking aan te gaan met bedrijven en instellingen. 
Dergelijke samenwerking vraagt:
, een andere manier van lesgeven (coachend);
, een andere inhoud om over les te geven 

(vakoverstijgend);
, een ander vertrekpunt bij het lesgeven (de 

beroepspraktijk).

De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, worden echter bij 
veel lerarenopleidingen nog niet aangeboden. De landelijke 
minor Onderzoekend & Ontwerpend Leren biedt jou de 
mogelijkheid om nader kennis te maken met deze vorm van 
onderwijs en met ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

ACHTERGROND
De minor is voortgekomen uit de ervaringen die de 
Lerarenopleidingen natuurkunde, scheikunde en wiskunde 
hebben opgedaan rondom de bedrijfsstages voor studenten. 
De minor is ontwikkeld in samenwerking met Stichting 
Technasium (h/v), het Bèta Challenge Programma (vmbo) en 
het mbo. Stages en opdrachten vinden plaats op Technasia 
(h/v), T&T-scholen (vmbo) en basisscholen (W&T).



EINDNIVEAU
De toekomstige leraren hebben na afloop van de minor:
, een onderzoekende en ondernemende houding;
, kennis van en ervaring met de didactiek van coachend lesgeven 

en projectonderwijs, die aansluit bij good practices van 
projectonderwijs zoals bij Technasia, T&T-scholen (Bèta 
Challenge-scholen) en W&T-onderwijs;

, een beeld van de werkzaamheden en beroepscompetenties in 
relevante bedrijven;

, een gezonde nieuwsgierigheid naar het zoeken van geschikte 
casussen in een bedrijf en het maken van de vertaling naar een 
uitdagende opdracht voor leerlingen;

, kennis van en ervaring met projectmatig werken, technisch 
onderzoek en ontwerpmethodes;

, ervaring met het leggen van contacten met relevante bedrijven 
en/of opleidingen;

, verbreding en verdieping van de kennis van de aankomende 
leraar met betrekking tot de relevante beroepspraktijk uit het 
werkveld van de leerlingen;

, het basiscertificaat O&O, waarmee je de bevoegheid hebt om 
het vak O&O te mogen geven (alleen voor studenten van 1e- en 
2e-graads lerarenopleidingen). Binnen de minor maak je dan 
de keuze of je je wilt richten op Techniek & Technologie (vmbo) 
of op Onderzoek & Ontwerpen voor het Technasium (havo en 
vwo).

HET DOEL VAN DE MINOR
Het doel van deze minor is om docenten op te leiden die - naast 
het lesgeven in hun eigen schoolvak - ook betekenisvolle kennis 
hebben met betrekking tot toekomstige beroepen van de 
leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 
Hiervoor moeten zij in staat zijn om:
, betekenisvol onderwijs vorm te geven waarbij leerlingen 

intrinsiek gemotiveerd worden om hun kennis en competenties 
verder te ontwikkelen;

, inzicht te verschaffen aan leerlingen over mogelijke 
beroepspraktijken van hun toekomstige werkveld en daarmee 
een bijdrage te leveren aan de LoopbaanOriëntatie en 
-Begeleiding (LOB) van leerlingen;

, actuele ontwikkelingen in de omgeving te zien en te integreren 
in hun onderwijs.

STAGELOCATIE
Je loopt stage op een school naar keuze. De stageschool moet 
aangesloten zijn bij de stichting of consortium, of is een vmbo met 
T&T. Pabo-studenten kunnen stage lopen op een W&T- of 
T&T-school.

Check de scholen op de sites van technasium.nl of 
betachallenge.nl, of kijk op sterkberoepsonderwijs.nl.

Binnen de HAN-regio regelt de HAN voor jou een stageschool.

https://www.technasium.nl/
https://www.betachallenge.nl/
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg/pilotscholen


PRAKTISCHE INFORMATIE
TOELATINGSEISEN
, Je staat ingeschreven als student van een 2e-graads 

lerarenopleiding of Pabo, en je hebt affiniteit met technologie;
, Je hebt toestemming van jouw lerarenopleiding;
, Jouw wpl-stages in de studiejaren 1 t/m 3 van je studie heb je 

met een voldoende afgerond.

PERIODE
2e semester

STUDIEBELASTING
30 studiepunten (840 uur), minimaal 4 dagen per week

DOELGROEP
Studenten uit de hoofdfase van de 2e-graads lerarenopleidingen 
(hbo) of Pabo, met affiniteit met bèta-vakken en/of technologie

COÖRDINATOR
Jacques de Goede jacques.degoede@han.nl
 (1e/2e-graads lerarenopleidingen)
 Maarten Hennekes maarten.hennekes@han.nl
 (Pabo)

Leslocatie
HAN-campus 
(I/O-gebouw)
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen

Studievorm
Voltijd, minor

Startmoment
Februari

Studiebelasting
840 uur

Niveau
HBO-bachelor

Taal
Nederlands

bit.ly/minor-projectonderwijs
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IN HET KORT

HAN CAMPUS NIJMEGEN
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen

MEER VRAGEN
HAN VoorlichtingsCentrum
(studievoorlichting)
(024) 353 05 00
(ook voor WhatsApp)
info@han.nl

SOCIAL
@HANUniversity
han.nl
@HANnl
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