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Aandacht voor het jonge kind is een belangrijk maatschappelijk thema. In het regeer-
akkoord van 2010 wordt onder andere aangegeven dat een specialisatie voor het 
jonge kind op de pabo’s zal worden bevorderd. De pabo’s hebben in 2010 en 2011 met 
elkaar een intensief traject doorlopen waarin voor veel vakgebieden kennisbases zijn 
ontwikkeld. Vervolgens bracht een onafhankelijke commissie (onder leiding van Heim 
Meijerink) in januari 2012 het advies Een Goede Basis uit, dat ingaat op de vraag hoe 
men van deze kennisbases tot een curriculum voor de pabo kan komen. Aandacht voor 
het jonge kind is daarbij een van de doorsnijdende thema’s. Dit sluit overigens aan bij 
andere beleidsinitiatieven zoals Basis voor presteren (OCW, 2011) en Leraar 2020 (OCW, 
2012). 

Pabo’s besteden al geruime tijd aandacht 

aan het jonge kind. Alle pabo’s bieden in het 

curriculum specialisaties ‘Het jonge kind’ aan, 

maar de manier waarop dit gebeurt verschilt 

per opleiding. Daarnaast zijn er pabo’s waar 

lectoren werken aan kennisontwikkeling over 

het jonge kind om zowel in de initiële oplei-

ding als daarna de bekwaamheid van leraren 

te vergroten. 

Voor de pabo’s en Sardes was dit aanleiding 

om in het najaar van 2011 een project te 

starten over de ontwikkeling van gemeen-

schappelijke uitgangspunten voor het oplei-

dingsprogramma ‘het jonge kind’ binnen de 

lerarenopleidingen basisonderwijs. Dit project 

is een onderdeel van het traject Vversterk in 

de opleiding dat in 2007 is gestart met het 

doel VVE een krachtiger plek te geven in de 

pabo en in de opleiding tot onderwijsassis-

tent. Inmiddels is de doelstelling opgerekt tot 

aandacht voor de brede ontwikkeling van het 

jonge kind in de opleiding.

Deze brochure is een van de eerste producten 

van het project. Een redactiecommissie met 

vier vertegenwoordigers van pabo’s denkt 

mee over de producten. Zij wijzen op goede 

ideeën, good practices en verbetering van tek-

sten. Om alle pabo’s te informeren, zullen alle 

producten verschijnen op www.paboweb.nl. 

Het project is erop gericht om inhoudelijke 

uitgangspunten te ontwikkelen voor alle ont-

wikkelingsaspecten van het jonge kind met de 

volgende doelen:

• ordening aanbrengen in de kennis over het 

jonge kind,

• het delen en ontsluiten van kennis en 

ervaring,

• inspiratie bieden,

• ‘good practices’ beschrijven.

Dit alles voor en door pabo’s.

In 2011/2012 zijn er vier pabo’s bezocht: Pabo 

Groenewoud in Nijmegen, Christelijke Hoge-

school Ede, de Haagse Hogeschool en Pabo 

Zuyd (De nieuwste pabo) in Limburg. 

Inleiding 

Dominique Hoozemans
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In deze brochure treft u interviews aan met 

de mensen die in de betreffende opleidingen 

verantwoordelijk zijn voor het onderwijs over 

jonge kinderen. Tevens is een interview opge-

nomen met Caroline Gravesteijn, nieuwe lector 

‘Het jonge kind’ aan de iPabo in Amsterdam. 

Er spreekt betrokkenheid en enthousiasme uit 

en er worden allerlei vragen aan de orde ge-

steld over de specialisatie van het jonge kind. 

Dit alles biedt collega-instellingen een kijkje 

in de keuken van een aantal pabo’s en laat 

zien hoe er binnen de opleidingen hard wordt 

gewerkt aan de invulling van de specialisatie 

‘Het jonge kind’.

De brochure sluit af met de overeenkomsten 

en verschillen die we aantroffen tussen de 

pabo’s. Deze leveren voldoende aanleiding 

voor een inhoudelijke discussie. 

In de praktijkbeschrijvingen kijken we mee 

over de schouder van de pabo’s naar de 

ontwikkeling van de specialisatie ‘Het jonge 

kind’. Wij hebben dat ‘georganiseerd afkijken’ 

genoemd...

Dominique Hoozemans
Voorzitter LOBO (Landelijk Overleg Leraren-

opleidingen Basisonderwijs)


