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Inleiding 

Het onderzoek naar de Pilot Gemengde Groepen (De Haan, Elbers & Leseman, 2011) signaleerde 

een aantal tekortkomingen in de Utrechtse voor- en vroegschoolse educatie. Op basis van dit 

onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gedaan om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. Eén 

daarvan is dat de uitvoering van begeleide educatieve activiteiten en de werkvormen die daarbij 

horen, zoals de kleine groep, sterker verankerd moeten worden in de praktijk van de vroeg- en 

voorschool. Deze activiteiten dienen een vaste plaats te krijgen in de dagschema’s en in de  

week-, maand- en jaarroosters. Andere aanbevelingen betreffen de aandacht voor begeleid spel, 

fantasie- en rollenspel, gevorderd taalgebruik en zelfsturing van kinderen. De nadruk op 

versterking van de educatieve kwaliteit betekent niet dat sociaal-emotionele kwaliteit minder 

belangrijk zou zijn. Integendeel. Wel dat het Utrechtse onderzoek (en ook ander onderzoek in 

Nederland) op dit vlak geen grote tekortkomingen signaleert. Er zijn echter verschillen tussen 

leerkrachten die met jonge kinderen werken, daarom blijft de emotionele kwaliteit ook een 

belangrijk aandachtspunt.  

De gemeente Utrecht en de Utrechtse schoolbesturen signaleerden op basis van het onderzoek 

van De Haan, Elbers en Leseman (2011) de noodzaak om de competenties van leerkrachten die 

met het jonge kind werken, te versterken en functieprofielen te formuleren met bijbehorende 

opleidingseisen. Het ontwikkelen van de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist komt tegemoet 

aan deze wensen. 

De formele professionele verantwoordelijkheid van leerkrachten om gedurende de 

beroepsloopbaan te werken aan gestelde kwaliteitseisen, is een ander aspect. De schoolleiding 

dient de leraar in de gelegenheid te stellen aan de bekwaamheidseisen te werken en certificaten 

op te slaan in het bekwaamheidsdossier (Coonen, 2010). Het bekwaamheidsdossier staat nog in 

de kinderschoenen maar vraagt actieve inzet van opleiders om leerkrachten in de gelegenheid te 

stellen aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Ook van leerkrachten die met jonge kinderen 

werken, wordt gevraagd de eigen professionele kennis en bekwaamheden op peil te houden. 

Met het volgen van de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist kunnen leraren ,voor een hogere 

functie in aanmerking komen. Afspraken gericht op verbetering van de positie van de leraar zijn 

gemaakt in het Convenant Leerkracht van Nederland (2008). De functiemix is daar een uitwerking 

van.  

De post-hbo opleiding Jonge Kind specialist is een praktijkgerichte opleiding, waarbij de eigen 

werkplek als belangrijkste plaats voor het leren wordt gezien. Door de koppeling van theorie en 

praktijk wordt fragmentatie voorkomen en is het leren betekenisvol. 

Het ontwikkelen van een post-hbo opleiding Jonge Kind specialist past in een stelsel van 

postinitiële opleidingen. Leerkrachten basisonderwijs worden door de sterke verbinding tussen 

theorie en praktijk geschoold om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat levert een 

bijdrage aan de totale professionalisering in het basisonderwijs. 

 

Functiemix 

De post-hbo opleidingen zijn door de stichting CPION gecertificeerde opleidingen. Alleen 

opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat 

‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het register. Stichting CPION zorgt voor toetsing van 

de opleidingen en de opleidingsinstituten. 
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Bij het succesvol afsluiten van de opleiding, ontvangt de deelnemer een officieel diploma van de 

Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. Tevens wordt de deelnemer ingeschreven in 

het landelijk Abituriëntenregister. 

De functiemix betekent dat er binnen de school lerarenfuncties op verschillende niveaus naast 

elkaar bestaan. In het Convenant LeerKracht van Nederland is vastgelegd dat scholen extra geld 

krijgen om leraren in hogere salarisschalen te plaatsen. In het Convenant zijn de criteria bij 

functiewaardering vastgelegd.  

 

Voor een LB-functie geldt: 

 een opleidingsniveau HBO+ door: relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters; 

 in aansluiting op de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs onder andere op de deelgebieden 

 rekenen en taal, zorg en achterstand. 

 (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het uitdragen en 

 verdedigen van onderwijskundig beleid. 

 signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor 

 concepten aanleveren. 

 

De post-hbo opleiding Jonge Kind specialist heeft de elementen in zich om voor een LB-schaal in 

aanmerking te komen. Besturen kunnen echter zelf bepalen of deze functie ook als dusdanig 

gewaardeerd zal worden. 
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1. Adviescommissie 

Zie bijlage 1. 

2. Rendement 

2.1 Gewenste instroom 
 
Studenten die de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist gaan volgen, hebben de pabo of een 

HBO opleiding Pedagogiek afgerond. Het zijn studenten die zich willen professionaliseren op het 

gebied van onderwijs aan het jonge kind. De opleiding wordt uitgevoerd in groepen van minimaal 

tien studenten. De verwachting is dat het eerste jaar minimaal één groep kan starten.  

2.2 Gewenst rendement 

2.2.1 Feitelijke instroom, uitval en uitstroom en gemiddelde studieduur van de cursisten 
Op dit moment is nog onduidelijk wat de feitelijk instroom van studenten zal zijn. Het streven is 

dat 90% van de studenten binnen één schooljaar het certificaat van post-hbo opleiding  

Jonge Kind specialist haalt. Na twee jaar is dit 95%. De verwachting is dat 5% om diverse redenen 

zal uitvallen. 

2.2.2 Verbeteracties indien rendement te laag is 
Na 1 jaar wordt de opleiding geëvalueerd door studenten en docenten van de uitvoerende 

hogescholen en de regiegroep professionalisering (zie bijlage 6). Bijstelling van het programma 

vindt plaats op basis van geconstateerde verbeterpunten. 

3. Formele beschrijving van de éénjarige post-hbo opleiding  
 Jonge Kind specialist 

Het betreft een éénjarige opleiding. De inhoud van de opleiding is gericht op het begeleiden van 

studenten tot leerkrachten of pedagogisch medewerkers die een optimale ontwikkeling van het 

jonge kind nastreven. De opleiding bestaat uit twee speerpunten: 

- Het handelen van de leerkracht in de klas. Wat er in de klas moet gebeuren met betrekking 

 tot het verwerven van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Dit betreft de 

 kwaliteit van de sociaal-emotionele en educatieve processen in de klas. 

 Kwaliteitsborging en het zelfregulerende en zelflerende vermogen van het onderbouwteam 

 en de organisatie. Hierbij gaat het om wat er tussen collega’s, binnen het team van collega’s, 

 op locatieniveau en in de wijdere organisatie moet gebeuren om de ontwikkeling van 

 jonge kinderen optimaal te stimuleren.  

 

Beide aspecten hebben veel met elkaar te maken. Hoge kwaliteit van de processen in de klas is 

het doel, maar zonder een ondersteunend team en een ondersteunende organisatie wordt dat 

doel niet bereikt. Voor het verbeteren en borgen van de sociaal-emotionele en educatieve 

kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind is een gezamenlijke professionalisering nodig van 

de leerkrachten, de teams en de hele organisatie.  
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De visie van de opleiding op het werken met jonge kinderen is handelingsgericht. 

Dit wil zeggen: 

- in de begeleiding staan alle kinderen en hun (verschillende) onderwijsbehoeften centraal;  

- de leerkracht maakt een aanpak op maat in afstemming op kind, ouders en school; 

- de leerkracht stelt doelen gericht op de totale ontwikkeling van het kind (werkhouding, 

 sociaal-emotioneel welbevinden, leren en talentontwikkeling); 

- de aanpak van de leerkracht is planmatig, cyclisch en transparant voor alle betrokkenen. 

3.1 Didactische opzet 
 

De didactiek van de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist is competentiegericht en gebaseerd 

op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- Leren is een sociaal proces, waarin studenten door middel van dialoog en interactie samen 

 kennis creëren. Studenten voeren opdrachten uit in leerkringen. De leerkring heeft als 

 functie de persoonlijke kennis, attitude en ervaring van de student te onderzoeken door 

 middel van reflectie en dialoog. Studenten leren elkaar te begeleiden bij de persoonlijke 

 ontwikkeling en creëren samen kennis. 

- Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van 

 coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. 

- Studenten voeren opdrachten uit in de beroepspraktijk. Binnen de authentieke werksituatie 

 ontstaat op deze wijze een krachtige leeromgeving. 

- Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces waarbij 

 de eigen onderwijspraktijk centraal staat. 

- Van de student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor 

 het eigen leerproces verwacht. 

- De opleiding gaat er vanuit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats in om te leren. 

 Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. 

- Studenten voeren gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en 

 vragen hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties 

 gaandeweg gerealiseerd. 

3.2 Competenties 
 

De opleiding is competentiegericht. Met competenties wordt volgens de Sociaal Economische 

Raad (2002) verwezen naar ‘het vermogen om in een specifieke beroepssituatie en context een 

adequate prestatie te kunnen leveren”. Competenties worden hierbij gezien als een 

verwevenheid van persoonlijke karakteristieken met de context waarin de competentie getoond 

moet worden. Figuur 1 laat het beeld van de ijsberg zien met de persoonlijke karakteristieken. De 

managementdimensies en de contextbenadering op het beeld van de ijsberg geven aan hoe 

competenties verweven zijn met de context waarin ze uitgevoerd worden en de mogelijkheden 

van transfer naar andere gebieden. 
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Figuur 1: Model Stoas. (Klarus, 2003) 

 

De competenties voor de opleiding Jonge Kind specialist komen voort uit het competentieprofiel 

van het landelijk Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind (2008) en de normen die in het 

Utrechts Kwaliteitskader (2012) geformuleerd zijn (zie bijlage 2).  

Gedurende de opleiding voeren studenten opdrachten uit binnen de context van de eigen school. 

Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, 

handelen en reflecteren, verworven.  

3.3 Begeleiding 
 

Studenten worden in het leerproces begeleid door een studiecoach. Deze volgt het leerproces 

van de student, ondersteunt het reflectieproces en geeft feedback op de opdrachten en 

reflectie’s in het portfolio. 

3.4 Doorlopend leerproces 
 

De opleiding is opgezet als een doorgaand leerarrangement opgebouwd rond de gestelde 

competenties en normen (zie bijlage 2). Deze komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde door 

middel van hoorcolleges, samenwerkingsopdrachten, opdrachten in de praktijk en tijdens het 

werken in leerteams. Door het uitwerken van de opdrachten in de praktijk en reflectie op het 

eigen handelen ontstaat een cyclische, onderzoeksmatige manier van kijken naar de eigen 

werkelijkheid en de eigen rol als leerkracht jonge kind. Centraal in de opleiding staat de 

samenhang tussen kennis, vaardigheden, attitude, persoonseigenschappen en aspecten van 

functioneren in de context van de school. 
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4. Opleidingskader 

4.1 Beroepsprofiel 
 

De leerkracht die de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist gevolgd heeft, zal de 

werkzaamheden verrichten op een school voor primair onderwijs. De leerkracht is zich bewust 

van het beleid van de school en de gemeente op vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). 

Samenwerken met andere VVE-begeleiders binnen een lerend netwerk is één van de taken van 

de leerkracht jonge kind. De leerkracht jonge kind realiseert zich dat kinderen die kampen met 

onderwijsachterstanden maximale kansen dienen te krijgen. Een doorgaande lijn binnen de VVE 

is daarvoor noodzakelijk. 

4.2 Relatie van de opleidingsmarkt met de arbeidsmarkt 
 

De Onderwijsraad (2003) stelt dat het afsluiten van een initiële opleiding niet betekent dat 

verdere professionalisering niet nodig is en volgens de Europese commissie (2000) moet leren 

worden opgevat als een levenslang proces. De verantwoordelijkheid voor de eigen 

beroepsbekwaamheid is een formele verantwoordelijkheid van de leerkracht die vastgelegd is in 

de wet BIO. 

Uit het onderzoek naar de Pilot Gemengde Groepen, waarin een aantal tekortkomingen 

gesignaleerd zijn in de Utrechtse voor- en vroegschoolse educatie, blijkt dat er in de praktijk een 

tekort is aan deskundige jonge kind leerkrachten (De Haan, Elberts & Leseman, 2011). 

Door het volgen van de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist zijn de leraren na afloop van de 

opleiding competent in het lesgeven aan jonge kinderen. 

4.3 De toegevoegde waarde van de opleiding voor de student (carrièreperspectief / 
loopbaanontwikkeling) 

 

Na afronding van de opleiding zijn de leraren specialist jonge kind. 

De post-hbo opleiding Jonge Kind specialist heeft de elementen in zich om voor een LB-schaal in 

aanmerking te komen. Besturen kunnen echter zelf bepalen of deze functie ook als dusdanig 

gewaardeerd zal worden. 

5. Invloed / betrokkenheid externe relaties bij de opleiding 

Het beroepenveld / werkveld is betrokken bij de opleiding door de vraag vanuit de praktijk naar 

deskundige leerkrachten jonge kind. De ontwikkelaars van de opleiding zijn ervaringsdeskundigen 

op het gebied van het jonge kind door jarenlange ervaring in de beroepspraktijk. 

Vanuit het beroepenveld is het verzoek gekomen voor het ontwikkelen van een post-hbo 

opleiding Jonge Kind specialist met daarin de gestelde normen van het Utrechts Kwaliteitskader. 

Het Utrechts Kwaliteitskader is voortgekomen uit het Utrechtse onderzoek Pilot Gemengde 

Groepen (De Haan, Elbers & Leseman,2011). De gestelde ‘normen’, zijn met opzet concreet en 

exact geformuleerd, zodat ze ook gebruikt kunnen worden als checklist om gericht de praktijk te 

evalueren:  

- Voldoen wij aan die normen?  

- Blijven we eraan voldoen?  

- Kunnen we er nog een schepje bovenop doen? 
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Een belangrijke bron voor de aanbevelingen op organisatieniveau is het Europese  

CORE onderzoek (2011) naar de vereiste competenties van organisaties en professionals in 

opvang- en educatievoorzieningen voor jonge kinderen. Het CORE onderzoek laat zien dat de 

kwaliteit van voorzieningen voor jonge kinderen niet primair afhankelijk is van de competentie 

van de individuele medewerkers, maar van competente medewerkers in een competent systeem 

– het team en de organisatie waarin zij werken.  

6. Doelstellingen / eindtermen 

De doelstellingen van de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist zijn gebaseerd op het 

competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts 

Kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). Het Utrechts Kwaliteitskader bevat 

ankerpunten die als normatief kader kunnen worden gezien. Het begrip ‘norm’ betekent: ‘zo 

moet het normaal gesproken zijn’. Integratie van het competentieprofiel jonge kind en de 

normen van het Utrechts Kwaliteitskader zijn de doelen van de opleiding (bijlage 2). Leraren die 

de opleiding gevolgd hebben, kunnen de gestelde normen bewust, intentioneel, geïntegreerd en 

zichtbaar toepassen in de praktijk. 

 

De volgende dimensie en competenties van de leerkracht jonge kind staan centraal: 

- ik en het onderbouwteam; 

- competentie 1: Interpersoonlijk; 

- competentie 2: Pedagogisch; 

- competentie 3: Vakinhoudelijk/didactisch; 

- competentie 4: Organisatorisch. 

7. Curriculum 

7.1 De studenten 
 

Studenten doorlopen het grootste deel van de opleiding als groep. Uit ervaring blijkt dat 

studenten elkaar motiveren en stimuleren tot ontwikkeling. Vertrouwen in elkaar en ontvangen 

van ontwikkelingsgerichte feedback is hierbij een belangrijke factor. 

7.2 Leerteams 
 

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten. Studenten nemen naast de bijeenkomsten deel aan 

leerteams die zelfstandig opdrachten van de opleiding met elkaar uitvoeren en elkaar feedback 

geven op gemaakte opdrachten. 

7.3 Begeleiding 
 

De studenten worden begeleid door een studiecoach die de voortgang van de student 

nauwlettend in de gaten houdt en feedback geeft op het ontwikkelingsproces. De studiecoach is 

tevens aanspreekpunt voor de groep. 
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7.4 Aanwezigheidsplicht 
 

Van de studenten wordt verwacht dat zij tijdens de alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Bij 

calamiteiten wordt een passende oplossing gezocht.  

7.5 Studiebelasting 
 

De studiebelasting van de opleiding is als volgt opgebouwd: 

- Intake en assessment 2 

- Docentcontacturen 48 

- Literatuur 100 

- Praktijkuren 200 

(uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk en werken in leerteams). 

 

Contacturen bestaan uit de tijd dat de student daadwerkelijk aanwezig is op de opleiding. 

Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in leerteams en uitvoeren 

van opdrachten in de beroepspraktijk.  

De literatuur bestaat voor 75% uit door de opleiding verplichte literatuur en voor 25% uit 

zelfgekozen literatuur door de student. Bij het bestuderen van literatuur staat: 

 1 uur voor het lezen van 6 bladzijden Nederlandse literatuur op HBO-niveau (5 blz. voor 

 anderstalig); 

 1 uur voor het lezen van 4 bladzijden Nederlands en anderstalige master en 

 wetenschappelijke literatuur. 

 

Tijdens de opleiding wordt een keuze gemaakt uit de volgende literatuur: 

- Aalsvoort van der, D.,(2008) Jonge kinderen met een risicovolle ontwikkeling.Leuven:Acco; 

- Aalsvoort van der, D.,(2011) Van spelen tot serious gaming. Leuven: Acco; 

- Brouwers, H. (2010) Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho; 

- Eichhorn, J. (2011) Zorg voor kleuters. Huizen: Pica; 

- schoolbesturen en gemeente Utrecht (2011) Utrechts Taalcurriculum. Hoevelaken: CPS; 

- op de opleiding af te spreken boek over ontwikkelingspsychologie. 

 

De verplichte literatuur wordt als voorbereiding van de bijeenkomsten opgegeven. De verdeling 

is evenwichtig over het schooljaar verdeeld (gemiddeld 2 uur per week). 

Gemiddeld besteedt de student 7,5 uur per week aan de opleiding (college’s en 

(praktijk)opdrachten). 

7.6 Inhoud en samenhang 
 

Tijdens de opleiding ligt het accent op het verwerven van competenties die nodig zijn voor de 

taak van de leekracht in de groepen 1 en 2. 

7.7 Samenhang binnen het programma 
 

Binnen de opleiding is gekozen voor een doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij alle activiteiten 

gericht zijn op het behalen van de dimensie en competenties voor de leerkracht in de groepen 1 

en 2.  
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De competenties worden in de opleiding uitgewerkt in de volgende onderwerpen: 

- Visies op onderwijs aan het jonge kind. 

- Observatie- en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen. 

- De specifieke pedagogisch / didactische benadering van het jonge kind. 

- Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind. 

- Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot 

 de pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind). 

 

Tijdens de studiedagen wordt een leeromgeving gecreëerd waarin expert leren en 

samenwerkend leren hand in hand gaan. Het leren vindt plaats aan de hand van authentieke 

opdrachten in de eigen beroepspraktijk en aan de hand van literatuurstudie. Tijdens de 

bijeenkomsten wordt via diverse didactische werkvormen de koppeling gemaakt tussen de 

uitgewerkte opdrachten, de theorie en de praktijk. Figuur 2 laat de samenhang tussen de 

opleiding, de beroepspraktijk en het leerproces van de student zien. 

 

Post HBO opleiding jonge kind

Beroepspraktijk (Context waarin opdrachten uitgevoerd worden)

Studiecoach en docenten geven feedback op het leerproces en de opdrachten

Acht bijeenkomsten bestaande uit vier doorlopende thema’s waarin alle competenties naar voren komen.

Leerteams

Studenten hebben intervisie met elkaar, werken samen aan opdrachten en geven elkaar feedback
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Figuur 2: Samenhang in de opleiding 

8. Onderwijsorganisatie 

8.1 Intake, toetsing en evaluatie van het leerproces 
 

Bij een competentiegerichte opleiding hoort een competentiegerichte visie op toetsen. Dochy en 

Nickmans (2005) geven aan dat de toetsing in een competentiegerichte opleiding een integratie 

van toetsprocedures in het leerproces inhoudt. Bij een leeromgeving waarin sprake is van deze 

integratie kan de term assessment voor toetsen gebruikt worden. Daarmee wordt aangegeven 

dat het om het totale handelen van de persoon gaat (Dochy & Segers, 1999). Bij self-assessments 

kunnen studenten door het gebruik van formatieve evaluatievormen een eigen sterkte- / 

zwakteanalyse maken, wat bijdraagt aan het bereiken van leerdoelen (Dochy, Heylen & Van de 

Mosselaer, 2002). 
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Binnen de opleiding Jonge Kind specialist wordt toetsing gezien als integraal onderdeel van het 

leerproces, waarbij de student feedback krijgt zowel op het leerproces als de ontwikkeling van de 

competenties. De toetsing bestaat uit: 

• intake assessment; 

• voortgangsassessment; 

• eindassessment. 

8.2 Intakeprocedure 
 

Alle studenten hebben minimaal de bachelor opleiding tot leraar basisonderwijs. Daarmee is 

voldaan aan de gestelde bekwaamheidseisen zoals deze verwoord zijn in de wet BIO. De Stichting 

Beroepskwaliteit Leraren (SBL) heeft eisen ontwikkeld waaraan de beroepsgroep dient te 

voldoen en deze vastgelegd in zeven competenties, die in het Nederlandse onderwijsbestel 

algemeen geaccepteerd zijn.  

Voor aanvang van de opleiding vult de student het intakeformulier in (bijlage 5). De studiecoach 

nodigt de student uit voor een intakegesprek van een half uur, waarin het intakeformulier 

besproken en de verwachtingen m.b.t. de opleiding afgestemd worden. Na afloop van het 

intakegesprek volgt een studieadvies. 

8.3 Voortgangsassessment 
 

Gedurende de opleiding houdt de student een portfolio bij waarin alle opdrachten worden 

geplaatst. De student levert binnen het portfolio bewijs voor de verworven competenties. Dit 

bewijs bestaat uit 360° feedback, video en een beschrijving van een praktijksituatie met een 

analyse die onderbouwd is door relevante literatuur. Het voortgangsassessment is 

ontwikkelingsgericht en heeft het karakter van een Criterium Gericht Interview (CGI).De student 

krijgt door feedback op de uitwerking van zijn / haar opdrachten informatie over de mate waarin 

de competenties gerealiseerd zijn. Het voortgangsassessment beoogt de student informatie te 

geven over de nog te ontwikkelen en aan te vullen competenties, dit in het perspectief van wat 

minimaal nodig is om aan de einddoelen van de opleiding te voldoen. 

Van het CGI wordt door de student een gespreksverslag gemaakt. Het voortgangsassessment kan 

voldoende of onvoldoende zijn. In geval van een voldoende krijgt de student te horen in welke 

competenties en indicatoren verdere verdieping mogelijk is. In geval van een onvoldoende krijgt 

de student te horen welke competenties en indicatoren nog ontwikkeling behoeven.  

8.4 Eindassessment 
 

Gedurende de opleiding houdt de student een portfolio bij waarin alle opdrachten geplaatst 

worden. De student levert binnen het portfolio bewijs voor de verworven competenties. Dit 

bewijs bestaat uit 360° feedback, video, beschrijving van praktijksituaties onderbouwd door 

relevante literatuur, uitgewerkte producten et cetera. Alle opdrachten tezamen worden verwerkt 

in de afsluitende opdracht Het meesterstuk. Het meesterstuk is de uiteindelijke uitwerking van 

alle opdrachten die tijdens de opleiding zijn gemaakt en wordt besproken tijdens het assessment. 

In bijlage 4 zijn de opbouw van het meesterstuk en de criteria voor beoordeling te vinden. 
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8.5 Personeel  
 

Docenten 

In een competentiegerichte leeromgeving wordt het raamwerk van de leerstof aan studenten 

aangereikt. Dit raamwerk bestaat uit doelen, opdrachten, de leeromgeving en de wijze en criteria 

van toetsing. De docent zorgt voor een omgeving waarin studenten enerzijds van elkaar kunnen 

leren en waar anderzijds van een expert geleerd kan worden. Studenten voeren vervolgens 

zelfstandig de opdrachten in de praktijk uit. 

De docent begeleidt dit proces situationeel. Goede communicatieve en reflectieve vaardigheden 

van de docent zijn hierbij noodzakelijk. 

 

Het docentprofiel ziet er als volgt uit: 

- gekwalificeerd eerste graads docent; 

- ervaring in het basisonderwijs; 

- inhoudsdeskundige op het te geven vakgebied; 

- goede communicatieve en reflectieve vaardigheden; 

- de docent is bereid met collega’s te reflecteren op de inhoud, werkvormen, begeleiding van 

 studenten en assessments; 

- alle docenten dienen verplicht vooraf de door het LPNPO georganiseerde voorscholing 

 gevolgd te hebben. Zij ontvangen daarvoor een certificaat als bewijs. 

9. Organisatorische beschrijving 

De opleiding wordt uitgevoerd door hogescholen die aangesloten zijn bij het Landelijk Platform 

Nascholings Instituten Primair Onderwijs (LPNPO). 

De administratie van de opleiding wordt verzorgd door het secretariaat van de uitvoerende 

hogeschool. Conform de procedures van de uitvoerende hogeschool ontvangen deelnemers bij 

inschrijving per brief een bevestiging van deelname en een uitnodiging waarin de data en tijden 

van de opleidingsdagen zijn vermeld. Het secretariaat van de uitvoerende hogeschool verzorgt de 

door het LPNPO aangeleverde studiematerialen, de reservering van lokalen en de catering. 

De opleiding wordt uitgevoerd op hogescholen . Deze zijn door de NVAO geaccrediteerd en 

voldoen aan alle eisen die aan een leslocatie gesteld mogen worden. 

10. Interne kwaliteitszorg 

10.1 Kwaliteit van toetsing  
 

Om tot een gemeenschappelijke visie op toetsing te komen, hebben de docenten voor en na de 

assessments structureel overleg gericht op het geven van ontwikkelingsgerichte feedback aan de 

studenten en een consistente wijze van beoordelen. Moderatie en structureel overleg zijn 

noodzakelijk Dochy et al (2002) om ervoor te zorgen dat zowel voor als na het assessment het 

proces consistent verloopt. Het betreft dan afspraken rond scoringscriteria, interpretatie en een 

controlecheck achteraf. 
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10.2 Student - en docent evaluaties 
 

Het doel van de studentevaluaties is het aanpassen en verbeteren van de opleiding. Daartoe 

wordt de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) gevolgd. Na iedere evaluatie worden aanpassingen ter 

verbetering doorgevoerd. Aan het eind van de opleiding wordt studenten en docenten een 

vragenlijst (bijlage 6) voorgelegd met de vraag of de doelen van de opleiding gehaald zijn.  
 

De vragen zijn gericht op de volgende criteria: 

- algemeen; 

- het programma; 

- de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de opleiding; 

- de kwaliteit van de docenten; 

- toetsing; 

- de kwaliteit van de organisatorische en ondersteunende diensten. 

 

De studenten reflecteren in het meesterstuk op de opleiding en het geleerde in de opleiding. 

Tijdens het assessment wordt dit met de student besproken. De uitkomsten van de vragenlijsten 

en de reflecties van de student worden samengevat in een verslag. Dit wordt in het 

docentoverleg besproken. Op grond van de verkregen informatie wordt een rapport over de 

bevindingen geschreven. Dit wordt voorgelegd aan het LPNPO en de adviseur kwaliteitszorg van 

de desbetreffende hogeschool.In een docentenoverleg worden de rapporten besproken. Op 

grond van dit gesprek wordt het onderwijsprogramma bijgesteld. Het rapport wordt door de 

stafmedewerkers kwaliteitszorg gearchiveerd en ter kennisname voorgelegd aan het 

management van de hogescholen. 

10.3 Klachtencommissie 
 

De klachtencommissie handelt conform de klachtenregeling van de betreffende hogeschool. 
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Bijlage 1 Adviescommissie 
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Bijlage 2 De competenties, doelen en assessmentvormen van de 
   leer- en toepassingscontext 

Dimensie: Jij en het onderbouwteam 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

De student: 

a. initieert een 

 lerend netwerk 

 binnen het 

 (onderbouw)team

 of met een 

 voorschool; 

b. maakt een 

 stappenplan om 

 bovenstaand doel 

 te realiseren; 

c. beschrijft welke 

 stappen daartoe 

 genomen zijn. 

 Wat goed ging, 

 wat moeite 

 kostte; 

d. wat werkpunten 

 zijn en hoe dat 

 aangepakt wordt. 

De student: 

A. is op de hoogte van 

 het visiedocument 

 van de school op VVE 

 en kan de verbinding 

 leggen met hetgeen 

 vanuit die visie nodig 

 is voor de  beroeps-

 praktijk; 

B. is bekend met de 

 theorie over 

 interactionisme, 

 communicatie, 

 groepsdynamische 

 processen en 

 coaching.  

De student: 

1. kan reflecteren op de werkpraktijk, zowel 

 individueel als binnen het team; 

2. kan reflecteren op het eigen leerproces, 

 zowel individueel als binnen het team; 

3. is verantwoordelijk voor het eigen 

 leerproces; 

4. heeft vaardigheden en instrumenten om 

 een lerende cultuur binnen het eigen team 

 te realiseren. 

 

Competentie 1: Interpersoonlijk competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

De student: 

a. beschrijft de eigen 

 visie op de  

 ontwikkeling van  

 het jonge kind en  

 onderbouwt dit  

 met relevante  

 literatuur; 

b. maakt eenvideo- 

 opname van een  

 activiteit in een 

 kleine groep; 

c. analyseert eigen  

 sterke en 

 verbeterpunten 

 met betrekking 

 tot de 

De student: 

A. kent de specifieke 

 kenmerken van het 

 jonge kind; 

B. kent de visies op het 

 leren en ontwikkelen 

 van jonge kinderen; 

C. weet wat 

 Basiscommunicatie is; 

D. weet hoe interactie 

 / communicatie met 

 jonge kinderen 

 verloopt. De student 

 kan op de eigen 

 houding / interactie 

 met kinderen 

 reflecteren en is zich 

De student: 

1. ondersteunt zijn handelen met taal door 

 middel van instemmend benoemen 

 (Basiscommunicatie); 

2. heeft weet van het communicatienetwerk 

 van jonge kinderen en kan hierop 

 inspelen. 

 

Norm 1: De leerkracht zorgt ervoor dat alle 

kinderen het grootste deel van de tijd 

positieve emoties en betrokkenheid tonen bij 

alles wat er gebeurt.  

 

Norm 2: De leerkracht heeft de hele tijd goed 

in de gaten hoe het emotioneel met 

individuele kinderen gaat, zeker met de meer 

kwetsbare kinderen, en weet altijd op de 
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Competentie 1: Interpersoonlijk competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

 communicatie en 

 begeleiding; 

d. maakt hier een  

 verslag van met 

 werkpunten en 

 onderbouwt dit 

 vanuit de 

 literatuur. 

 

 bewust van de 

 invloed van het eigen 

 gedrag/communicatie 

 op het kind. 

juiste manier te reageren. De leerkracht 

voorkomt dat kinderen van streek raken, zich 

bang terugtrekken, of heel boos en 

gefrustreerd gedrag vertonen. De leerkracht 

geeft positieve aandacht aan kinderen die 

daarom vragen. 

 

Competentie 2: Pedagogisch competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

De student: 

a. maakt een  

 groepsoverzicht 

 van de kinderen 

 uit de groep. 

 De volgende 

 punten worden 

 beschreven: 

 stimulerende en 

 belemmerende 

 factoren voor de 

 ontwikkeling van 

 het kind en de 

 onderwijsbehoef-

 ten van de 

 kinderen. 

De student: 

A. heeft kennis van de 

 ontwikkelingspsycho-

 logische kenmerken 

 van het jonge kind; 

B. kent de 

 basisbehoeften van 

 jonge kinderen. 

De student: 

1. kan aansluiten bij ontwikkelings-

 psychologische kenmerken van jonge 

 kinderen; 

2. kan een eigen opvoedings- en 

 onderwijsstijl voor het jonge kind 

 hanteren en verantwoorden; 

3. kan ethische vorming en morele 

 opvoeding van jonge kinderen toepassen 

 in dagelijks handelen; 

4. herkent en erkent de basisbehoeften van 

 het jonge kind. 

 

Norm 3: De leerkracht geeft de kinderen 

binnen de activiteiten die zijn bedacht en 

gepland, zoveel mogelijk ruimte om keuzen 

te maken, initiatieven te nemen of eigen 

inzichten en ervaringen in te brengen. De 

leerkracht volgt de inbreng van kinderen op 

een betekenisvolle manier en geeft er 

uitbreiding aan. De leerkracht houdt het doel 

van de activiteit en de grote lijn van het 

verloop ervan in het oog, maar verder laat zij 

de kinderen zoveel mogelijk sturen en volgt 

hen. 
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Competentie 3: Vakinhoudelijk/didactisch competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

De student: 

a. beschrijft een 0-

 meting gericht op 

 de spelontwik-

 keling van een 

 groepje kinderen 

 uit de klas; 

b. beschrijft welke 

 observatiemetho-

 diek gebruikt is 

 voor de 0-meting; 

c. beschrijft de 

 ontwikkeling van 

 deze kinderen op 

 een bepaald 

 gebied; 

d. stelt doelen op 

 voor het 

 desbetreffende 

 onderdeel / 

 vakgebied; 

e. beschrijft de 

 onderwijsbehoef-

 ten van deze 

 kinderen op dat 

 gebied en stelt 

 een plan van 

 aanpak op; 

f. Het plan wordt 

 uitgevoerd en van 

 één interactie / 

 interventie 

 worden video-

 opnamen 

 gemaakt; 

g. De video-

 opnamen worden 

 geanalyseerd; 

h. Beschreven wordt 

 welke 

 ontwikkeling de 

 kinderen 

 doorgemaakt 

 hebben; 

De student: 

A. is bekend met visies 

 op onderwijs aan 

 jonge kinderen;  

B. is op de hoogte van 

 het belang van spel 

 voor de ontwikkeling 

 van jonge kinderen; 

C. weet hoe de 

 ontwikkeling van spel 

 verloopt en kan deze 

 plannen, stimuleren 

 en begeleiden; 

D. kent de doelen en 

 leerlijnen voor de 

 onderbouw en weet 

 hoe deze gestimu-

 leerd kunnen 

 worden door middel 

 van spel en 

 activiteiten in de 

 kleine kring / groep; 

E. weet welke 

 didactische 

 leerkrachthouding 

 het meest succesvol 

 is en hoe doelbewust 

 te handelen; 

F. is bekend met 

 observatiemetho-

 dieken. 

 

De student: 

1. kan zowel conventioneel als 

 onconventioneel materiaal (dat tot 

 onderzoeken uitnodigt) inzetten ter 

 ondersteuning van de ontwikkeling van 

 jonge kinderen; 

2. kan een thematisch onderwijsaanbod 

 dat aansluit bij de leef- en 

 belevingswereld van jonge kinderen 

 ontwerpen, uitvoeren en evalueren; 

3. kan jonge kinderen in hun 

 spelontwikkeling begeleiden; 

4. kan spelactiviteiten op gang brengen 

 die de ontwikkeling van kinderen 

 bevordert; 

5. herkent de doorgaande lijn van de 

 spelactiviteit naar de leeractiviteit als 

 leidende activiteit; 

6. maakt gebruik van handelingsgerichte 

 observaties bij het begeleiden van 

 jonge kinderen; 

7. kan jonge kinderen met een specifieke 

 hulpvraag begeleiden; 

8. beschikt over een ruim repertoire aan 

 versjes, liedjes en taalspelletjes; 

9. maakt vanuit zijn eigen visie op 

 onderwijs aan jonge kinderen gebruik 

 van de aspecten: beginsituatie doelen, 

 leerinhouden, opvoedings- en 

 onderwijsstijl, groeperingsvormen, 

 werkvormen, zorgbreedte, middelen 

 (waaronder ICT) en nieuwe media en 

 evaluatie; 

10. kan deze eigen visie vertalen naar het 

 praktisch handelen en vice versa; 

11. heeft kennis van diverse 

 onderwijsconcepten voor onderwijs 

 aan jonge kinderen; 

12. kan de eigen visie op onderwijs aan 

 jonge kinderen vergelijken met andere 

 visies op onderwijs. 
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Competentie 3: Vakinhoudelijk/didactisch competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

i. Beschreven 

 interventies 

 worden 

 onderbouwd door 

 relevante 

 literatuur; 

j. analyseert het 

 eigen onderwijs-

 gedrag en 

 beschrijft sterke 

 en verbeter-

 punten. Ook deze 

 worden 

 onderbouwd door 

 relevante 

 literatuur. 

Norm 4: De leerkracht laat kinderen zoveel 

mogelijk meehelpen, te beginnen bij 

verzorgingsroutines (fruit, drinken, lunch).  

De leerkracht leert de kinderen om zelf 

speelgoed of verf en tekenmaterialen te 

pakken en op te ruimen.  

 

Norm 9: De leerkracht leest elke dag voor 

en praat over het verhaal in een klein 

groepje. De leerkracht neemt het 

voorlezen op in het ochtend- of 

middagschema. De leerkracht ondersteunt 

het voorlezen met de bijbehorende 

gelaatsexpressie (verbazing, verdriet, 

vrolijkheid, opluchting enz.), gebaren, 

bewegingen en bepaalde voorwerpen die 

in het verhaal voorkomen. De leerkracht 

kan de verhalen ook vertellen.  

 

Norm 10: De leerkracht organiseert dat elk 

kind minstens één keer per week samen 

met andere kinderen onder begeleiding 

een ontdek-, wetenschaps- of 

techniekactiviteit doet. Hierbij stimuleert 

de leerkracht de kinderen om de 

materialen te verkennen, te verklaren, te 

voorspellen en te beredeneren wat ze zien. 

De woorden ‘verklaren’, ‘voorspellen’ etc. 

worden gebruikt evenals andere 

moeilijkere woorden. De leerkracht is in 

staat deze activiteiten voor te bereiden en 

uit te voeren. 

 

Norm 11: De leerkracht gebruikt bij alles 

wat gedaan wordt ook rekentaal, als dat 

van pas komt (en dat is bijna altijd). Een 

groepje samenstellen betekent een ‘aantal 

kinderen, drie, vier, zijn er al genoeg?’, een 

jarig kind is ‘3 of 4 of 5 geworden, net 

zoveel jaren als …’, opruimen betekent 

sorteren, op volgorde leggen. De leerkracht 

biedt één keer per week een echte tel- en-

meetactiviteit aan (dingen wegen, dingen 

meten, dingen verdelen; voorbeelden zijn 
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Competentie 3: Vakinhoudelijk/didactisch competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

er te over in boeken en handleidingen) en 

bij de oudere kinderen: elke week één 

bordspelactiviteit of een ander rekenspel.  

 

 

Competentie 4: Organisatorisch competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

De student: 

a. maakt een 

 groepsplan voor 

 de kinderen op 

 een bepaald 

 gebied en geeft 

 daarbij aan hoe 

 doelen binnen 

 een rijke 

 leeromgeving 

 gehaald kunnen 

 worden; 

b. Alle elementen 

 van de rijke 

 leeromgeving 

 worden 

 beschreven; 

c. Er worden foto’s 

 of video-opnamen 

 van de rijke 

 leeromgeving 

 gemaakt. 

De student: 

A. kent de theorie over 

 klassenmanagement: 

 activiteiten en 

 organisatie. 

De student: 

1. is in staat een rijke speel- / leeromgeving 

 voor jonge kinderen te creëren; 

2. kan zijn klassenmanagement flexibel 

 inzetten zodat jonge kinderen zich 

 spelenderwijs breed kunnen ontwikkelen; 

3. kan binnen de organisatie van de klas, de 

 speelzaal en de speelplaats de 

 zelfstandigheid en het samenwerken van 

 jonge kinderen ondersteunen; 

4. betrekt jonge kinderen bij en informeert 

 ze over de organisatie van de dag; 

5. kan zijn activiteiten zo organiseren dat er 

 een goede verhouding is tussen geleide, 

 begeleide en vrije activiteiten, zodat er 

 voldoende tijd over blijft voor 

 procesbegeleiding; 

6. kan regels hanteren die noodzakelijk zijn 

 voor een veilige en effectief 

 georganiseerde leeromgeving; 

7. kan zijn organisatie aanpassen op grond 

 van zijn reflectie. 

 

Norm 6: Aan alles wat de leerkracht doet, 

worden woorden gegeven. De leerkracht 

bespreekt en beschrijft voortdurend het 

eigen handelen en dat van de kinderen, legt 

uit waarom iets gedaan wordt en waarom 

het op die wijze gedaan wordt. De leerkracht 

stimuleert kinderen hetzelfde te doen, dus 

ook zoveel mogelijk in woorden beschrijven 

en uitleggen. De leerkracht legt verbindingen 

met de eigen ervaringen van de kinderen 

(doe je dat thuis ook weleens?) en maakt er 

gesprekjes van. De leerkracht bedenkt dat zij 

veel meer weet van wat er in de wereld te 
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Competentie 4: Organisatorisch competent 

Toetsing/assessment Doelen leercontext Doelen toepassingscontext 

koop is dan de kinderen en wil haar kennis en 

ervaring graag op de kinderen overbrengen.  

 

Norm 7: De leerkracht kan elke ochtend of 

middag voor alle kinderen minstens één keer 

een gestructureerd en begeleid samenspelen 

met een doel organiseren of samen werken 

aan een uitdagende taak in een kleine groep 

van vijf kleuters.  

De leerkracht kan de kleine groep een vaste 

plaats in het dagschema geven, van tevoren 

bedenken wat het aanbod is, wat voor soort 

fantasieverhalen erbij passen, welke 

materialen gebruikt worden en bereidt de 

activiteiten voor. De leerkracht is hierbij 

flexibel en volgt de kinderen in hun fantasie. 

 

Norm 8: De leerkracht organiseert dat alle 

kinderen één keer per dag een bij de leeftijd 

passend fantasie- of rollenspel in een van de 

hoeken spelen. Kinderen die niet vanzelf tot 

fantasie of rollenspel komen, worden 

gestimuleerd. De leerkracht neemt hierbij 

zelf ook een rol in, als dat nodig is, en brengt 

‘problemen’ in die kinderen binnen het 

rollenspel moeten oplossen. 
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Bijlage 3 De verdeling van de dimensie en de competenties 
   over de lesdagen 

Dimensie: Jij en het onderbouwteam (Deze dimensie komt tijdens alle bijeenkomsten aan de orde) 

Competenties Competentie 1: 

Interpersoonlijk 

competent 

Competentie 2: 

Pedagogisch 

competent 

Competentie 3: 

Vakinhoudelijk/didactisch 

competent 

Competentie 4: 

Organisatorisch 

competent 

Bijeenkomst 1 1A t/m 1 D 

Norm 1 en 2 

2A, 2B 

Norm 3 

3A  

 

Bijeenkomst 2 1E  3B t/m 3F 

Norm 4 en 9 

 

Bijeenkomst 3 1D, 1E   4A 

Norm 6, 7, 8 en 10, 

Bijeenkomst 4   Gekoppeld aan 

taalinhouden 

4A 

Norm 6, 7, 8 en 10, 

Bijeenkomst 5   Gekoppeld aan 

rekeninhouden 

4A 

Norm 6, 7, 8 en 10, 

Bijeenkomst 6 Verdiepen 

uitgewerkte 

opdrachten in relatie 

tot competenties 2, 3 

en 4. 

Verdiepen 

uitgewerkte 

opdrachten in relatie 

tot 1, 3 en 4. 

  

Bijeenkomst 7   Verdiepen uitgewerkte 

opdrachten in relatie tot 

1, 2 en 4. 

Verdiepen uitgewerkte 

opdrachten in relatie tot 

1, 2 en 3. 

Bijeenkomst 8 Presentaties 

studenten. 

Presentaties 

studenten. 

Presentaties  

studenten 

Presentaties  

studenten 
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Bijlage 4 Het Meesterstuk 

A. Beschrijf je eigen rol als leerkracht jonge kind en beschrijf aan de hand van de dimensie en 

 competenties je eigen sterke en zwakke kant. Vraagt 360° feedback en reflecteert op deze feedback. 

 

B. Dimensie: Jij en het onderbouwteam 

a. Initieer een lerend netwerk binnen het (onderbouw)team of met een voorschool. 

b. Maak een stappenplan om bovenstaand doel te realiseren. 

c. Beschrijf welke stappen je daartoe genomen hebt. Wat ging je goed af, wat kost moeite.  

 Wat zijn werkpunten en hoe ga je die aanpakken? 

 

C. Competentie 1: Interpersoonlijk competent 

a. Beschrijf je eigen visie op de ontwikkeling van het jonge kind en onderbouw dit door relevante 

 literatuur. 

b. Maak een video-opnamen van een activiteit in een kleine groep die je zelf begeleidt. 

c. Analyseer eigen sterke en verbeterpunten met betrekking tot de communicatie en begeleiding. 

d. Maak hier een verslag van met werkpunten en onderbouw dit vanuit de literatuur. 

 

D. Competentie 2: Pedagogisch competent 

 Maak een groepsoverzicht van de kinderen uit de groep. Beschrijf daarbij de volgende punten: 

a. Stimulerende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling van het kind; 

b. De onderwijsbehoeften van de kinderen. 

 

E. Competentie 3: Vakinhoudelijk / didactisch competent 

a. Beschrijf een 0-meting gericht op de spelontwikkeling van een groepje kinderen uit de klas. 

b. Beschrijf welke observatiemethodiek gebruikt is voor de 0-meting. 

c. Beschrijf de ontwikkeling van deze kinderen op een bepaald gebied bijvoorbeeld taal of rekenen. 

d. Stel doelen op voor het desbetreffende onderdeel / vakgebied. 

e. Beschrijf de onderwijsbehoeften van deze kinderen op dat gebied en stel een plan van aanpak op 

 waarbij spel het leidend middel is. 

f. Voer het plan uit en maak van één interactie / interventie video-opname. 

g. Analyseer de video-opname. 

h. Beschrijf welke ontwikkeling de kinderen doorgemaakt hebben t.a.v. spel en van het gebied 

 waarop je gericht was. 

i. Beschrijf waarom je voor de uitgevoerde interventies gekozen hebt en onderbouw dit door 

 relevante literatuur. 

j. Geef aan waar je voor je eigen attitude accenten op hebt gelegd en reflecteer daarop. 

k. Onderbouw je analyses en uitwerkingen met relevante literatuur.  

 

F. Competentie 4: Organisatorisch competent 

a. Maak een groepsplan voor de kinderen op een bepaald gebied en geef daarbij aan hoe doelen 

 binnen een rijke leeromgeving gehaald kunnen worden. 

b. Maak foto’s of video-opnamen van de rijke leeromgeving. 

 

G. Voeg de opdrachten A tot en met F samen tot Het meesterstuk. 

 

Denk hierbij aan de formele eisen die bij de beoordelingscriteria gesteld zijn. 
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Beoordeling van Het Meesterstuk 
 

Naam: 

Datum: 

 

Lijst van eisen waaraan Het Meesterstuk dient te voldoen. 

 

Formele eisen 

(Het Meesterstuk moet voldoen aan de formele eisen om voor beoordeling in aanmerking te 

komen). 

 
- Het meesterstuk bestaat uit niet meer 

dan 20 en niet minder dan 15 A4-tjes, 

lettertype Calibri 10, regelafstand 1. 

Ja/nee  

- Het meesterstuk is verzorgd en zonder 

taalfouten.  

Ja/nee  

- Het meesterstuk bevat de volgende 

indeling:  

- inhoudsopgave 

- inleiding 

- beschrijving van de opdrachten 

- literatuurlijst volgens APA-normen 

- bijlagen 

Ja/nee  

- De opdrachten die tijdens de opleiding 

gemaakt zijn, en die bewijzen leveren 

voor het beheersen van de subdoelen 

van de dimensie en 4 competenties, 

zijn in het meesterstuk opgenomen. 

Ja/nee 

 

 

- De reflectie- en feedbackverslagen 

behorend bij de opdrachten zijn 

toegevoegd. 

  

 

Onvoldoende niveau 

De opdracht / het meesterstuk laat op onvoldoende wijze zien of de competenties behaald zijn. 

De meeste indicatoren kunnen niet bewezen worden. Er is onvoldoende inzicht in de 

competentie aangetoond en / of dit is onvoldoende ondersteund vanuit de theorie. 

 

Basisniveau 

De student laat zien het aangeboden cursusmateriaal te begrijpen en kan dit omzetten naar 

competenties in de praktijk. De opdracht is op redelijke wijze met theorie onderbouwd. De 

student kan voldoende reflecteren op de eigen competenties in de praktijk. 
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Ervaren niveau 

De student laat zien het studiemateriaal goed verwerkt te hebben en kan dit omzetten tot 

praktisch handelen in de praktijk. De beschreven competenties en indicatoren zijn goed zichtbaar 

in de praktijk. Het geheel wordt op goede wijze beschreven en onderbouwd vanuit de literatuur. 

 

Excellent niveau 

De student laat zien alle competenties goed uit te kunnen voeren. Kritische zelfreflectie maakt 

hier onderdeel vanuit. De student is in staat theorie en praktijk te verbinden en komt tot nieuwe 

ideeën omtrent de zorgstructuur op school. De student is in staat tot zelfstandige uitwerking van 

de competenties en kan dit verbinden aan maatschappelijke en ethische vragen. 

 

Beoordelingsformulier post-hbo opleiding Jonge Kind specialist 

 

Ingevuld door: 

Functie: 

Datum: 

 
Dimensie: Ik en het onderbouwteam 

Onvoldoende niveau Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

 

 

   

Toelichting 

 

 

 

 

Competentie 1: Interpersoonlijk competent 

Onvoldoende niveau Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

 

 

   

Toelichting 

 

 

 

 

Competentie 2: Pedagogisch competent  

Onvoldoende niveau Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

 

 

   

Toelichting 
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Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent 

Onvoldoende niveau Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

 

 

   

Toelichting 

 

 

 

 

Competentie 4: Organisatorisch competent  

Onvoldoende niveau Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

 

 

   

Toelichting 

 

 

 

 
Eindbeoordeling 

Onvoldoende niveau Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

 

 

   

Toelichting 
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Bijlage 5 Het intakeformulier 

Intakeformulier van de post-hbo opleiding Jonge Kind specialist 

 

Naam: 

 

Professionele competenties en 360° feedback 

De post-hbo opleiding Jonge Kind specialist is een competentiegerichte opleiding. De 

onderstaande dimensie en competenties komen aan bod en worden zodanig uitgewerkt dat ze 

de opleiding dekken en alle relevante componenten (kennis, vaardigheden en houding) 

omvatten. De beoordeling is ook gericht op deze competenties. In samenwerking met de 

beroepspraktijk wordt uw competentie getoetst. 

Vooraf vragen we u een inschatting te maken van uw kwalificaties op de betreffende 

competenties. 

 

- Dimensie: Ik en het onderbouwteam 

- Competenties: 

1. Interpersoonlijk competent 

2. Pedagogisch competent 

3. Vakinhoudelijk / didactisch competent 

4. Organisatorisch competent 

 

Opzet van de intake 

De intake bestaat uit een voorbereiding, een gesprek en een reflectie achteraf. Na afloop van het 

gesprek ontvangt u een advies ten aanzien van uw deelname aan de opleiding.  

Reflectie op het professionele handelen is een rode draad in de opleiding. Een reflectieverslag na 

het intakegesprek vormt de start van het portfolio. 

Als reflectie begint u met het opzetten van een portfolio. 

 

Doel van de intake 

De deelnemer vergelijkt zijn / haar professionele functioneren met het beroepsbeeld dat de 

opleiding beoogt. 

De kernpunten zijn: 

 Verhelderen van eigen kwalificaties ten aanzien van de competenties die in de opleiding aan 

 bod komen. 

 Zicht op kwalificaties zoals anderen die zien door middel van 360° feedback op de 

 competenties door een lid van het management en een collega. 

 Maken van concrete, praktische afspraken over tijdsinvestering, uitvoeren van de 

 opdrachten, verwachtingen rondom en tijdens de bijeenkomsten en dergelijke. 

 

De informatie die uit deze intake voortkomt is een eerste aanzet tot het portfolio. In het portfolio 

zullen de opdrachten, reflecties, theoretische onderbouwingen van opdrachten en dergelijke 

geplaatst worden, zodat zowel de student als de opleiding goed zicht op de ontwikkeling van de 

student hebben. 

De bedoeling van de intake is in te zoomen op de schoolsituatie en de ontwikkeling van de 

student. Het gaat hierbij om het persoonlijke perspectief van de student op zijn / haar 

ontwikkeling. 
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Persoonlijke gegevens 

 

1. Achternaam:           Voorvoegsel: 

(gehuwde vrouwen altijd de meisjesnaam vermelden) 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Geslacht: m/v 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

 

2. Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel: 

E-mail: 

 

3. Adres Werkgever: 

Naam school/bestuur: 

Adres: 

Contactpersoon: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

 

4. Adres school: 

Naam school: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

 

5. Huidige functie: 

Betrekkingsomvang: 

 

6. Werkervaring: 

Aantal jaren werkzaam in het onderwijs: 

Functies: 

 

7. Relevante opleidingen/cursussen: 

a. 

b. 

c. 
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8. Persoonlijk 

 

A. Geef hieronder een overzicht van uw huidige taken binnen de schoolorganisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Geef hieronder uw persoonlijke motivatie om de opleiding te volgen. 
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C. Welke aspecten binnen de schoolontwikkeling op het gebied van jonge kinderen wilt u 

 aanpakken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de opleiding/de eigen leerdoelen? 
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Invullen competentielijst 

 

Werkwijze 

 Gebruik bij het invullen het competentieprofiel van de opleiding (bijlage 2). 

 Vul voor uzelf de competentielijst in door een kruisje te zetten bij uw oordeel over de 

 desbetreffende competentie in relatie tot uw kwaliteiten en geef een toelichting. 

 Laat vervolgens de lijst door een collega en een lid van het managementteam invullen. 

 

Dimensie: Ik en het onderbouwteam 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Student    

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 

managementteam 

   

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega    

Toelichting 

 

 

 

 

Competentie 1: Interpersoonlijk competent  

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Student    

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 

managementteam 

   

Toelichting 
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Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega    

Toelichting 

 

 

 

 
Competentie 2: Pedagogisch competent  

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Student    

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 

managementteam 

   

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega    

Toelichting 

 

 

 

 
Competentie 3: Vakinhoudelijk / didactisch competent 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Student    

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 

managementteam 

   

Toelichting 
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Oordeel van 

 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega    

Toelichting 

 

 

 

 

 
Competentie 4: Organisatorisch competent 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Student    

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 

managementteam 

   

Toelichting 

 

 

 

Oordeel van Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega    

Toelichting 
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Bijlage 6 Evaluatieformulieren studenten en docenten van de post-hbo  
   opleiding Jonge Kind specialist 
 

Bijlage 6a. Evaluatieformulier studenten post-hbo opleiding Jonge Kind specialist 

 

Beste student, 

Om de kwaliteit van de post-hbo opleidingen te waarborgen en hoog te houden vragen we je dit 

evaluatieformulier in te vullen. Het formulier bestaat uit vragen over de opleiding. Het invullen 

van de vragenlijst gebeurt anoniem. Mocht je behoefte hebben aan contact naar aanleiding van 

het formulier, neem dan contact op met de coördinator van de opleiding. 

 

De resultaten van de evaluatie worden teruggekoppeld via de ELO. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 

de docenten 

 

Opleiding  

Lesplaats  

Namen docenten  

Datum  

 

Wil je de stellingen beoordelen aan de hand van een vijfpuntsschaal van ‘geheel mee oneens’ 

(score 1) tot en met ‘volledig mee eens’ (score 5). Je kunt bij elke stelling door een X in het 

desbetreffende vakje te plaatsen aangeven welk cijfer je mening weergeeft.  

 

Algemeen 

 1 2 3 4 5 

1. De intake heeft toegevoegde waarde voor mijn ontwikkeling.      

2. De doelstellingen van de opleiding zijn duidelijk.      

3. De opleiding sluit goed aan bij het niveau van de post-hbo studenten.      

4. De opleiding heeft een gestructureerde en duidelijke opbouw.      

5. Er wordt in de opleiding voldoende aandacht besteed aan de 

koppeling tussen theorie en praktijk. 

     

6. De begeleiding van de docenten voldoet aan mijn verwachtingen.      

7. Feedback en feedforward worden conform de afspraken gegeven.      

Het programma 

 1 2 3 4 5 

1. De inhoud van de bijeenkomsten is voldoende afgestemd op de 

doelen.  

     

2. De opdrachten zijn relevant voor de praktijk.      

3. De praktische vaardigheden die worden aangeleerd zijn direct 

toepasbaar in de praktijk. 

     

4. De opdrachten van de opleiding dragen bij aan de schoolontwikkeling 

van mijn school. 
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De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de opleiding 

 1 2 3 4 5 

1. De opdrachten zijn goed uitvoerbaar in de praktijk.      

2. Het is haalbaar de opleiding in één jaar uit te voeren      

De kwaliteit van de docenten 

 1 2 3 4 5 

1. De docenten zijn inspirerend.      

2. De inhoudelijke kennis / deskundigheid van de docenten is goed.      

3. De docenten leggen goede verbindingen met de beroepspraktijk.      

4. De docenten beschikken over voldoende didactische vaardigheden.      

5. Er is voldoende variatie in de gebruikte werkvormen.      

6. De docenten stimuleren actieve participatie van de studenten tijdens 

de bijeenkomsten. 

     

7. De werksfeer tijdens de lesdagen is goed.      

Toetsing 

 1 2 3 4 5 

1. De wijze van toetsing was mij vooraf duidelijk.      

2. De toetsing sluit aan bij de inhoud van het programma.      

3. Het voortgangsassessment heeft toegevoegde waarde voor mijn 

ontwikkeling. 

     

4. De afsluitende opdracht is betekenisvol voor de praktijk.      

De kwaliteit van de organisatorische en ondersteunende diensten 

 1 2 3 4 5 

1. De lokalen zijn van voldoende kwaliteit voor het uitvoeren van het 

lesprogramma. 

     

2. De ondersteunende diensten, bijvoorbeeld secretariaat, gebruik van 

computers, is in orde. 

     

3. De elektronische leeromgeving is ondersteunend aan het programma.      

 

Totaaloordeel 

 
1. Ik beoordeel deze opleiding met het cijfer (tussen 1-10):  

 

Toelichting: 

Welk onderwerpen vond je het meest relevant voor de opleiding? 

-  

-  

-  

 

Heb je onderwerpen gemist? Zo ja welke en waarom? 

-  

-  

-  
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Noem twee punten die goed zijn in de opleiding en twee punten ter verbetering. 

Goed: 

1. 

2. 

 

Verbeterpunten: 

1. 

2.  
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Bijlage 6B Evaluatieformulier docenten post-hbo opleiding Jonge Kind specialist 

 

Beste docent, 

Om de kwaliteit van de post-hbo opleidingen te waarborgen en hoog te houden, vragen we u dit 

evaluatieformulier in te vullen. Het formulier bestaat uit vragen over de opleiding.  

 

De resultaten van de student en docentevaluatie worden teruggekoppeld in een 

docentenvergadering. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Opleiding  

Lesplaats  

Naam  

Datum  

 

Wilt u de stellingen beoordelen aan de hand van een vijfpuntsschaal van ‘geheel mee oneens’ 

(score 1) tot en met ‘volledig mee eens’ (score 5). 

U kunt bij elke stelling door een X in het desbetreffende vakje te plaatsen aangeven welk cijfer 

uw mening weergeeft.  

 
Algemeen 

 1 2 3 4 5 

1. De intake heeft toegevoegde waarde voor de opleiding      

2. De doelstellingen die aan het eind van het jaar door de studenten 

gehaald moeten worden zijn duidelijk 

     

3. De opleiding sluit goed aan bij het niveau van de post HBO studenten      

4. Er wordt in de opleiding voldoende aandacht besteed aan de koppeling 

tussen theorie en praktijk 

     

5. Studenten hebben voldoende mogelijkheden tot het vragen van 

feedback 

     

Het programma 

 1 2 3 4 5 

1. Het programma is logisch opgebouwd      

2. De inhoud van de bijeenkomsten is afgestemd op de doelen      

3. De docenten stemmen de bijeenkomsten inhoudelijk op elkaar af      

De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de opleiding 

 1 2 3 4 5 

1. Er is voldoende tijd om het programma in één jaar uit te voeren      

2. De opdrachten zijn voor de studenten goed uitvoerbaar in de praktijk      

3. Het is voor studenten haalbaar de opleiding in één jaar uit te voeren      

Toetsing 

 1 2 3 4 5 

1. De toetsing sluit aan bij de inhoud van het programma      
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2. Het voortgangsassessment (het portfolio) heeft toegevoegde waarde 

voor de ontwikkeling van de student 

     

3. De afsluitende opdracht (het rekenbeleidsplan) laat zien of de 

studenten de doelstellingen / competenties van de opleiding gehaald 

hebben 

     

De kwaliteit van de organisatorische en ondersteunende diensten 

 1 2 3 4 5 

1. De lokalen zijn van voldoende kwaliteit voor het uitvoeren van het 

lesprogramma 

     

2. De ondersteunende diensten, bijvoorbeeld secretariaat, gebruik van 

computers, is in orde 

     

3. De elektronische leeromgeving is ondersteunend aan het programma      

 

Toelichting: 

 

Noem twee punten die goed zijn in de opleiding en twee punten ter verbetering. 

 

Goed: 

1. 

2. 

 

Verbeterpunten: 

1. 

2.  
 


