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Het jonge kind op de 
Christelijke Hogeschool 
Ede

Els Andringa

We lopen door de onderwijswerkplaats van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE): een 
binnenplein dat is gevuld met computers en studenten die druk overleggen, schrijven, 
op internet zoeken en samen aan het werk zijn. Het is een rijke omgeving met boeken, 
poppen en ander educatief materiaal. 

Els Andringa (coördinator van de specialisatie het jonge kind) en Bert Godschalk 
(MT lid) lichten toe hoe de specialisatie ‘Het jonge kind’ zich ontwikkelt in Ede.

In totaal heeft de pabo van de Christelijke 

Hogeschool 750 studenten. Het aandeel 

studenten dat kiest voor het jonge kind is wat 

laag, namelijk 35%. De doelstelling is 45%-

55%. Ook hier zijn jongens in de minderheid. 

Volgens Els en Bert zijn er vooral rolmodellen 

nodig voor jongens. Ook gaat het om het type 

student: het vooroordeel bestaat dat de meer 

praktische student kiest voor het jonge kind, 

maar dat wil de opleiding veranderen. De spe-

cialisatie vereist verdieping en studenten die 

een meer analytische blik ontwikkelen voor 

het jonge kind. 

De organisatie van het curriculum

Het curriculum van de pabo zit in een veran-

deringsproces. Het komende cursusjaar gaat 

de specialisatiefase van het nieuwe curriculum 

van start. Op dit moment volgen studenten 

gedurende één semester (een half jaar) een 

roulerend programma over het jonge kind (in 

het eerste of tweede jaar). Er wordt gewerkt 

met een integrale leerlijn, waarbij een aantal 

vakken betrokken is. Studenten werken vanuit 

de kritische beroepssituatie aan een aantal 

kernvragen, ook in de stage. In de loop van 

het tweede jaar moeten ze kiezen voor het 

jonge of het oudere kind. In het derde jaar 

komt er een onderdeel ‘jonge kind’ terug, 

maar dat is niet heel uitgebreid. In het vierde 

jaar lopen de studenten niet per se stage in 

de onderbouw. Met deze opbouw van het cur-

riculum was men niet tevreden.

Vooral uit het veld (de scholen) kreeg men 

signalen dat de studenten niet stevig genoeg 

in de schoenen staan als het om het jonge 

kind gaat. De opleiding vond dit een belang-

rijk signaal en zag in dat er weliswaar veel 

onderwerpen aan bod komen, maar dat deze 
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onvoldoende diepgaand worden behandeld. 

Dat was een belangrijke reden om het cur-

riculum te herzien.

Natuurlijk kijkt de pabo ook naar de landelijke 

ontwikkelingen als het gaat om de aandacht 

voor het jonge kind. De verschoolsing van 

het jonge kind die gaande is, legt druk op de 

mensen die hart hebben voor het jonge kind. 

Men wil enigszins weerstand kunnen bieden 

aan die druk en wil daarvoor een gedegen 

kader creëren. Men is gemotiveerd om daar 

zelf een positie in te kiezen. Dat is nog eens 

versterkt door de rapporten van de Onderwijs-

raad (Specialiseren vanuit thematiseren voor 

het jonge kind; Aandacht voor driejarigen). 

Het MT heeft vervolgens ook besloten om 

daarin een eigen positie te kiezen. Tegelij-

kertijd is het een inhoudelijke zoektocht. Het 

gaat erom inhoudelijk een balans te vinden 

en verbinding te leggen. Er zal een soort taal 

moeten worden ontwikkeld om spel beter te 

beschrijven. Die taal zou herkend en erkend 

moeten worden in theorie en praktijk. Het 

netwerk van scholen rond de hogeschool 

heeft daarin ook een functie (dit wordt later 

toegelicht).

Er zijn plannen voor een nieuw curriculum 

voor het jonge kind, dat in het schooljaar 

2012-2013 zal ingaan. In het eerste jaar 

volgen de studenten een oriëntatie op het 

oudere en het jonge kind (ook in de praktijk). 

De student kijkt in verschillende groepen, 

zodat hij zich een goed beeld vormt van de 

werkzaamheden en competenties. In de loop 

van het eerste jaar maken de studenten een 

keuze voor het jonge of oudere kind, die van 

start gaat in het begin van het tweede jaar. 

Het hele tweede jaar (2 semesters) en een 

deel van het derde jaar volgen de studenten 

een integrale leerlijn ‘het jonge kind’. In het 

vierde jaar is het weer een divers geheel, met 

stage, maar men verwacht dat de studenten 

dan ook kiezen voor het jonge kind. Uiteinde-

lijk hebben de studenten zich vijf semesters 

beziggehouden met het jonge kind. Ook de 

keuze van de student voor het jongere kind of 

het oudere kind krijgt in het nieuwe curricu-

lum meer aandacht. Per semester staan onge-

veer 8-10 ECTS punten. Indirect zijn er meer 

punten, omdat ze kunnen contextualiseren in 

de stage. De studenten lopen in de opeenvol-

gende jaren steeds op andere scholen stage.

 

Er is in het nieuwe curriculum bewust gekozen 

voor een aantal rode draden, kernconcepten, 

waarbij studenten gelegenheid krijgen om tot 

verdieping te komen. Een belangrijk voor-

beeld is spel. Zo’n thema komt in verschil-

lende semesters terug. Ook ‘observeren’ en 

‘visieontwikkeling’ zijn kernconcepten. Van 

de student wordt gevraagd een eigen visie te 

ontwikkelen. 

De pabo kiest niet voor één pedagogisch 

concept (zoals EGO of OGO), omdat de scho-

len die de pabo bedient heel divers zijn. Een 

andere reden is dat de pabo graag wil dat de 

student aan het eind van de opleiding stevig 

in zijn schoenen staat en zijn eigen visie kan 

bepalen. De student moet kunnen vaststel-

len of hij op een school past en hoe hij wil 

omgaan met een andere visie. Reggio Emilia 

komt in de opleiding niet uitgebreid aan bod, 

maar een pluspunt van deze benaderingswijze 

is het observeren en documenteren van de 

ontwikkeling van kinderen. Dat sluit goed aan 

bij het kernconcept ‘observeren’. De visies 

komen op verschillende manieren terug. Een 

belangrijke bron voor de specialisatie ‘jonge 

kind’ is het boek van Helma Brouwers Kiezen 

voor het jonge kind. 
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Een belangrijk onderwerp voor de opleiding is 

het begrip thematiseren, dat steeds terug-

komt. Het gaat over vragen die de student 

zich moet stellen: vanuit welke visie doe je 

het? En waarom?

Natuurlijk zijn er visies met een bepaalde 

meerwaarde, zoals ontwikkelingsgericht on-

derwijs, waarin veel aandacht is voor ruimte 

voor de ontwikkeling. Het is een belangrijke 

leeropgave voor de student dat niet met een 

methode uit de kast wordt gewerkt, maar dat 

zij juist op de eigen professionaliteit worden 

aangesproken. 

De inhoudelijke afwegingen die de hogeschool 

maakt voor de inrichting van het nieuwe cur-

riculum zijn gebaseerd op twee bronnen. Ten 

eerste ziet de pabo zichzelf niet als een ‘stand 

alone school’. Men werkt in een netwerk van 

partnerscholen, die ervaringen delen en elkaar 

feedback geven op de opleiding. Zo wordt 

bijvoorbeeld op basis van de contacten met 

het veld duidelijk dat het niet handig is te 

kiezen voor één benadering, visie of program-

ma, maar ook dat spelend leren en de brede 

ontwikkeling van kinderen centraal moeten 

staan. De tweede bron voor de inhoudelijke 

afwegingen is de eigen ervaring. Men heeft 

natuurlijk al jarenlang ervaring in het opleiden 

voor het werken met het jonge kind.

De CHE heeft geen kleuterlokaal (in de zin van 

een soort werkpleksimulatie), waar de ver-

schillende speelmaterialen aanwezig zijn. Men 

ziet dat niet als een randvoorwaarde, al zou 

het wel waardevol zijn. Daar staat tegenover 

dat de pabo beschikt over een rijk aangeklede 

onderwijswerkplaats, die in de inleiding al 

werd genoemd. Hier zijn literatuur, computers, 

voorleesboeken, maar ook spel- en leermate-

riaal aanwezig. 

Organisatie in de opleiding

Er was al een specialisatie en een groep 

docenten die daarin een rol vervulde, maar de 

samenstelling van die groep wisselde nog wel 

eens. Met het zicht op de nieuwe specialisatie 

is vanuit elk vak een docent aangewezen die 

voor het jonge kind een gesprekspartner is 

(zo ook voor het oudere kind). Het voornemen 

is om meer met vaste teams te gaan werken. 

Dat is op dit moment nog niet helemaal gefor-

maliseerd, maar er zijn wel richtinggevende 

afspraken gemaakt. Er is uit elk vakdomein 

een docent in het kernteam ‘jonge kind’ 

vertegenwoordigd. Deze docent zorgt voor de 

communicatie met de eigen vakgroep.

VVE ook in de opleiding

In de opleiding komen de verschillende voor- 

en vroegschoolse programma’s aan bod. Ook 

hier kiest de opleiding niet voor één bepaald 

programma. De inhouden van de programma’s 

komen op verschillende momenten in het 

curriculum terug. In het eerste semester van 

het tweede jaar, als de drie- en vierjarigen 

centraal staan, gaan de studenten in de 

praktijk kijken. In de opleiding worden dan 

de VVE-programma’s behandeld. De studenten 

verkennen in de stage hoe de programma’s 

worden uitwerkt: ze kijken of de behandelde 

theorie in de praktijk terugkomt. Allerlei 

aspecten die een rol spelen in het contact 

met voorschoolse instellingen komen dan aan 

bod, zoals bijvoorbeeld de overdracht. Dat is 

een krachtig leermoment om te toetsen hoe 

zaken uitwerken in de praktijk. Bij de toetsing 

van dit semester wordt gebruikgemaakt van 

het Toezichtkader VVE, zodat studenten ook 

kennismaken met dit Toezichtkader. 
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De studenten van de CHE komen op heel 

verschillende scholen terecht: scholen op de 

Veluwe en in Rotterdam, scholen met veel en 

met weinig achterstandsleerlingen. VVE komt 

dus in een verschillende mate aan bod.

Peuterspeelzaal en kinderopvang

Tot op heden was er in het programma nog 

niet zo duidelijk aandacht voor de peuter-

speelzaal en de kinderopvang. In de praktijk 

zijn er natuurlijk steeds meer scholen die als 

partners samenwerken met peuterspeelzaal 

en/of opvang, ook binnen het gebouw. In de 

nieuwe specialisatie komen de drie- en vier-

jarigen in het eerste semester van het tweede 

jaar aan bod. De pabo wil dat studenten dan 

stage lopen bij de jongste groep kleuters. 

Doordat daarbij ook aandacht is voor de 

instroom, kunnen ze uitstapjes maken naar de 

voorschoolse instellingen en komen de over-

dracht en een integrale leerlijn aan bod. 

Het netwerk De kleuter gekend

De Christelijke Hogeschool maakt deel uit van 

een netwerk, waarin scholen twee keer per 

jaar samen komen rond een thema. In het 

algemeen komen hier ongeveer 80 leerkrach-

ten op af. Op de bijeenkomst over het thema 

leerlijnen of de overgang van groep 2 naar 

groep 3 meldden zich zoveel leerkrachten aan 

(300 aanmeldingen), dat er een extra bijeen-

komst over VVE is belegd. 

Het netwerk is gestart met een onderzoek/

scriptie waarbij de opleiding voor het jonge 

kind (op de hogeschool en in het werkveld) 

centraal stond. De signalen uit het veld zijn 

heel belangrijk voor de hogeschool. Uit het 

onderzoek bleek welke vaardigheden men 

miste in het veld, bijvoorbeeld goed obser-

veren, spelbegeleiding kunnen organiseren, 

maar ook basale zaken, zoals liedjes kennen 

en routines. De lijst is vergeleken met het be-

staande opleidingsprogramma. Daaruit bleek 

dat de onderdelen daarin wel aan de orde 

kwamen, maar dat ze onvoldoende diepgaand 

werden behandeld. 

De belangstelling en motivatie om deel te 

nemen aan het netwerk ‘Het jonge kind’ is 

ook te verklaren door de druk die leerkrach-

ten voelen vanuit het beleid en de landelijke 

politiek. 

Ook bij de ontwikkeling van de differentiatie 

‘Het jonge kind’ wordt samengewerkt met een 

aantal krachtige leerkrachten uit het netwerk. 

In die zin is het bijna een coproductie. 

Spelen en de kenniseconomie

Als het om spel gaat, moet je niet alleen 

kijken naar het debat over spel en leren. Bert: 

“De laatste tien jaar is stevig gewerkt aan 

de kenniseconomie, dat is de overheersende 

cultuur geworden. Gevolg is dat veel keuzes 

en beslissingen een economische achtergrond 

hebben en dat heeft ook een verschoolsing 

van de omgeving van het jonge kind op gang 

gebracht. Steeds meer wordt er gekeken 

naar de opbrengsten die bij jonge kinde-

ren gehaald kunnen worden. De waarde en 

educatieve mogelijkheden van spel worden 

onvoldoende gezien en te weinig benut.” 

Op de CHE wil men werken met thema’s 

waarin de verschillende lijnen bijeenkomen. 
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Spel is een belangrijk thema, maar daarbij 

wordt bijvoorbeeld ook de relatie gelegd met 

spel en bewegen en buitenspelen. Zo ontstaat 

een meer integrale benadering. Els: “Eigenlijk 

liggen er heel veel kansen maar die worden 

niet altijd benut.”

Bij scholen is het beeld ontstaan dat ook de 

kleuters veel getoetst moeten worden. For-

meel hoeven ze echter maar één keer getoetst 

te worden. Vanuit de professionaliserings-

gedachte wil de CHE benadrukken dat het 

oordeel van de leerkracht eigenlijk zwaarder 

moet wegen dan de toets. Observeren is 

eigenlijk het belangrijkste. Bert: “De toets 

ondersteunt als hulpmiddel het timmermans-

oog van de leerkracht. Toetsen kunnen in het 

proces naar ouders en leerling ook verstoren 

wat je juist wilt stimuleren. Er zitten teveel 

toevalligheidsfactoren in het toetsen van 

jonge kinderen. We lijden aan overspannen 

verwachtingen van de uitkomsten: toetsen die 

meer beloven dan ze waar kunnen maken.” 

Els: “In de specialisatie ‘Het jonge kind’ willen 

we studenten ook de gelegenheid geven een 

kind langer te volgen, langer dan een jaar. 

Dan ontwikkelen ze kennis en ervaring in het 

observeren en het interpreteren van ontwik-

keling.”

Beroepsidentiteit

Het gaat bij het doorlopen van de specialisatie 

‘Het jonge kind’ om het ontwikkelen van vak-

manschap. Er is een sterke behoefte ontstaan 

aan sterkere competenties en vakmanschap 

voor leerkrachten van het jonge kind. Dat 

gaat niet alleen om een vorm van beroeps-

identiteit en trots (toegerust zijn en voelen), 

maar ook om de politiek-culturele plek van 

deze leerkrachten binnen het team van de 

basisschool. Bert: “Trots, passie en vakman-

schap zijn belangrijk: bewust kiezen voor het 

jonge kind. Ben je iemand die dit kan, die dit 

wil? Het jonge kind is een ander professioneel 

domein dan het oudere kind en dat wordt 

nog onvoldoende erkend en herkend binnen 

de basisschool, maar het tij keert.”

Poppen in de onderwijswerkplaats

Thematafel
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Trots en tevreden

De CHE is trots op het netwerk dat is opge-

bouwd met de scholen en op het nieuwe pro-

gramma. Er is ruimte om de rode draden vorm 

te geven en andere inhouden een plek te 

geven. Els is blij dat het er gaat komen. “Een 

uitdaging is natuurlijk wel hoe het afgestemd 

wordt met de kennisbases. De kennisbases 

gaan over de breedte van het programma en 

in de specialisatie gaan we juist de diepte in. 

Dat geeft ook weer spanning.”

Op dit moment moet een student bij het 

afstuderen volledig bekwaam zijn, zowel 

voor de onder- als de bovenbouw. Met de 

invoering van specialisaties zou dat kunnen 

betekenen dat een afgestudeerde student die 

toch in een andere bouw komt te werken, na 

de opleiding een complementaire nascholing 

krijgt aangeboden voor de onderwerpen waar 

hij in de opleiding niet aan toe is gekomen. 

De opleidingstijd lijkt eigenlijk wel te kort. 

Els: “Uiteindelijk zijn we tevreden als we po-

sitieve signalen uit het werkveld horen, maar 

ook als we zien dat de studenten zich beter 

kunnen ontwikkelen in het beroep.”

Bert: “Zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, beroeps-

identiteit en vakmanschap zijn belangrijk. 

Maar uiteindelijk is een belangrijke toetssteen 

de ouder: de ouder moet overtuigd raken 

van de leerkracht, die verstand heeft van het 

jonge kind en weet waar het over gaat. Dat 

geldt tegelijkertijd ook voor de verhoudingen 

binnen de school. De onderbouw moet zich 

bewijzen ten opzichte van de bovenbouw. Die 

culturele en machtsbalans moet worden door-

broken: respect voor de onderbouw en de 

eigen professionaliteit. Het zou zelfs zo kun-

nen zijn dat ouders op den duur juist kiezen 

voor een school die een specialist onderbouw 

in huis heeft. Het zou goed zijn als scholen 

er trots op zijn dat ze zo’n specialist in huis 

hebben.”


