
Curriculum Jonge kind: 
uitgangspunten, 

opleiding in pabo, curriculum 
leeftijdspecialisatie jonge kind 

en samenwerking met en
professionalisering van de 

praktijk.

Cathy van Tuijl en Gerdie Deterd Oude Weme
Saxion

Presentatie bij LOBO-Jonge Kind bijeenkomst
17-12-2019



Jonge kind team
Deventer en
Enschede

Loes Veneklaas P&O
Simone Soomers Mot. en bew.
Marjolein Nijenkamp Taal
Willemijn Vernout Taal
Marlin Nijhof Rek/wisk.
Marian Lenferink Rek/wisk.
Nicolien Tip Nat. W&T
Ellen Bothof Muziek
Loes van Velzen                  KO
Marieke Verhagen Drama&expressie
Gerdie Deterd Oude Weme   P&O



Expertisecentrum 
Jonge Kind

Onderdelen Saxion 
Expertisecentrum Jonge Kind 

• Leeftijdspecialisatie jonge kind in jaar 3 en 4 
pabo 

• Ad PEP opleiding (pedagogisch educatief professional) 
0-7 jaar

1. expert in de kinderopvang 
2.Leraarondersteuner in passend onderwijs (onderbouw) 
• Post HBO Jonge Kind specialist 
• Scholingsactiviteiten voor KOV en groep 1-3 PO
• Leernetwerk Jonge Kind (terugkombijeenkomsten)
• PLG Jonge Kind Saxion 

ttphttps://

https://www.saxion.nl/onderzoek/meer-onderzoek/gedrag-en-leerproblemen/expertisecentrum-het-jonge-kind


Starten met 
waarom!

Cirkel Sinek

Verantwoorden visie



Annerieke Boland: Niet leren 
zonder spelen.
https://www.ipabo.nl/upload/publicaties/lectoraat%20jonge%20kin
d/Het%20jonge%20kind%20-%20Annerieke%20Boland.pdf

Vertrekpunt: het jonge kind zelf.
Hannah Ahrendt: een kind is een nieuw 
mens in de menselijke, sociaal-culturele 
wereld die er al was voordat het kind 
geboren werd. Maar een kind is ook een 
mens in wording, onderscheiden van 
andere mensen, en tevens een gelijke, een 
mens onder de mensen. 
Het gaat erom dat kinderen zich de sociaal-
culturele wereld eigen maken, eraan 
deelnemen om uiteindelijk zonder 
begeleiding van volwassenen die wereld te 
kunnen voortzetten. 



Hannah Ahrendt en Gert 
Biesta
Kind heeft als mens in wording de volwassenen 
nodig die veiligheid en beschutting biedt aan de 
ontwikkeling van uniciteit. Een kind kan alleen 
zijn unieke zelf zijn in een wereld waarin alle 
kinderen uniek mogen zijn. Pluraliteit is dus een 
voorwaarde voor uniciteit. 
Sluit aan bij de uitgangspunten van Biesta voor 
de vraag naar de bedoelingen van het 
onderwijs: kwalificatie, socialisatie, 
subjectwording (persoonsvorming) . Kwalificatie 
en socialisatie sluiten aan bij Ahrends visie op 
het kind als nieuwkomer, het introduceren van 
kinderen in de nog onbekende wereld (begrip 
scholing van Biesta). De 3e functie is gericht op 
het unieke van het kind, de menswording van 
het kind. 



Onderwijs jonge kind (0-7/8 
jaar)
Onderwijs aan jonge kinderen heeft doelen nodig, maar zaak 
om daar ontspannen mee om te gaan, ruimte voor individuele 
variatie en tempo verschillen. Onderwijs past zich aan aan de 
onderwijsbehoefte van kinderen. 
Jonge kinderen leren door concrete ervaringen op te doen, 
daardoor wordt intuitieve kennis opgebouwd van scripts en 
patronen, hierbij ondersteund door met  volwassenen op hun 
ervaringen te reflecteren. Daardoor ontstaat bewustere kennis 
over de relatie tussen hun handelen en de effecten en kunnen 
zo steeds betere mentale representaties maken van situaties. 
Het ontdekken van materialen en levensecht spelen staan 
centraal. De leerkracht gebruikt steeds de mogelijkheden van 
de taal als middel voor sociale verbinding en om in de interactie 
gezamenlijke gebeurtenissen te construeren. 
De professional ontwerpt binnen bestaande sociaal-culturele 
praktijken en fantasiewerelden een rijk aanbod van activiteiten 
waarin kinderen initiatief kunnen nemen tot handelen en de 
effecten daarvan kunnen ervaren. 



Spel

Spelen is de leidende activiteit voor jonge kinderen, het is 
de activiteit met het hoogste ontwikkelingspotentieel 
Spel heeft 4 basiskenmerken (van Oers, 2011):
1. verbonden met de sociale cultuur waarin kinderen 
opgroeien.
2. hoge mate van betrokkenheid, op de grens van hun 
kunnen
3. de regels leiden de kinderen zelf af, uit wat ze 
meemaken in de wereld om hen heen
4. de vrijheid die kinderen hebben in de precieze invulling 
van hun spel en in de uitvoering van de regels.  
Het kind groeit zo de bestaande wereld in, door die 
wereld te spelen, in een veilige, beschutte context. Die 
beschermde wereld is essentieel voor de 
ontwikkelingswaarde van spel. 



De rol van de leerkracht
Doelgerichte leerprocessen in gang zetten in de betekenisvolle context van 
het spel. Spel is niet (alleen) ter ontspanning maar motor voor ontwikkeling.
Spel uitsluitend aan kinderen overlaten roept een onnatuurlijke scheiding op 
tussen kinderen en volwassenen. Daarnaast is een kinderwereld zonder 
volwassenen geen veilige wereld voor subjectvorming. Onder kinderen geldt 
het recht van de sterkste; daarin is pluraliteit niet geborgd. 
Daarnaast is de volwassene ook belangrijk voor socialisatie en kwalificatie, 
een bemiddelaar tussen kind en wereld, de regels van de wereld en de 
regels in het spel. Groot belang om aan te sluiten bij de betekenissen van 
kinderen zelf.
Professional moet altijd starten bij het tot stand brengen van inter -
subjectiviteit: verbondenheid op affectief en mentaal niveau. (wij gevoel, een 
veilige sfeer van samen zijn en vertrouwen)
Vanuit verbondenheid in het spel kan de volwassene kinderen in aanraking 
brengen met wat voor hen nog nieuw en onbekend is. Vanuit de 
verbondenheid ontstaan er nieuwe interpretaties van de wereld, de 
noodzakelijke vernieuwing van de wereld.
De jongsten in de maatschappij verdienen een benadering die hen voedt in 
hun ontdekkingstocht van de wereld, die hen ondersteunt in hun 
menswording. 



Uitgangspunten: ontwikkeling
(lecoraat Cathy van Tuijl) 

Fase 0-6 als sensitieve fase, vormt fundament voor later leren.
Interactie met volwassene als motor voor ontwikkeling: vraagt om 
verbreding van “krachtige speelleeromgeving”.
Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gaan hand in hand; 
dragen samen bij aan kunnen profiteren van onderwijs: daarom 
onderwijs richten op brede ontwikkeling.
Kinderen als kennisdragers vraagt om actieve rol in leerproces.
Kennis van ontwikkeling jonge kind en diens sociale en culturele 
context (educatief partnerschap).



Uitgangspunten: onderwijs
Vanuit Vygotsky’s idee van naaste ontwikkeling: voordoen, samen
doen, zelf doen.
Begeleid spel als vorm voor doelgericht onderwijsaanbod met grote
betrokkenheid van kinderen.
Oog voor verschillen tussen kinderen: gelijke kansen bieden
betekent rijk taalaanbod (zowel basiswoorden als ook ‘schooltaal’), 
intensivering aanbod (ook terloopse momenten gebruiken voor
leren). 
Observeren en regelmatig volgen en aanbod vanuit volgresultaten
aanpassen.



Gebruik maken van actuele
wetenschappelijk inzichten
Bijvoorbeeld:
Ontwikkeling van het brein en de rol van de omgeving: Harvard Center on 
the Developing Child
Classroom Assessment Scoring System (UU) als kapstok om te
reflecteren op eigen interactievaardigheden
Collaborative of Academic and Social-Emotional learning (CASEL) over 
leerdoelen sociaal-emotioneel (www.casel.org)
Professionele leergemeenschap (PLG) als effectieve
professionaliseringsvorm.



Het (huidige) pabo
curriculum ls jk (jaar 3 en 4)
• Ontwikkeling en onderwijs vanuit samenhang passend bij de fase
• Doelen (hoofd, hart en handen) gekoppeld aan competenties jk
• Transfer theorie-praktijk
• Toetsing gekoppeld aan beroepspraktijk
• Werken met kennis/vaardigheids bijeenkomsten en leerteams

(DOT)
• Inhoudelijke uitwisseling via OIDS



Studiepunten specialisatie
Fase WPB Jaar 3 Fase SBK Jaar 4

HGW 1 3 JK deel 3 4

JK deel 1 4 Jk deel 4 4

Beroepspraktijk&reflectie 3 Beroepspraktijk en reflectie 6

HGW 2 3 Afstudeeronderzoek 12

ONZV 3 Beroepspraktijk en reflectie 12

JK deel 2 4

Beroepspraktijk&reflectie 3

23 ects 38 ects. 



Jaar 3 kwartiel 1 Jaar 3 kwartiel 2 Jaar 4 kwartiel 1 Jaar 4 kwartiel 2 Jaar 4 , kwartiel 3 en 
4 
afstudeeronderzoek 

OIDS 
Stage groep 1-3
Mentor, 
schoolopleider
2 dagen per week 

OIDS
Stage groep 1-3

Stage groep 1-3

logboek

Lio stage groep 1-3

logboek

Lio stage groep 1-3 

Opbouw startersportfolio

HGW
groepsoverzichten 
voor sociaal-
emotioneel, taal-en 
rekenontwikkeling 

HGW Groepsplan maken 
en uitvoeren voor een 
van de 3 
ontwikkelingsdomeinen 
(in samenhang, spel, 
rijke omgeving)

HGW individueel 
kindplan voor kind met 
ontwikkelingsvoor-
sprong en -achterstand 

Ontwikkelen visie 
relevante thema’s jonge 
kind (OA, 
ouderbetrokkenheid, 
doorgaande lijnen, ….

Ontwerpgericht 
onderzoek in eigen groep 

Onderwijs in 
samenhang 
ontwerpen voor 
jonge kind en
uitvoeren

Relevante thema’s in 
ontwikkeling jonge kind 
(verschillen tussen 
kinderen, sociaal-
emotionele ontwikkeling 
als basis, zelfregulatie, 
omgevingsonderwijs, 
etc.)
4 thema’s uitwerken, in 
relatie met de eigen 
groep, artikelen 
schrijven

Vakspecialisatie
OJW en KO

Vakspecialisatie OJW en 
KO



Opleiden in de 
school

Uitgangspunten het Driehoeks gesprek

•Het leren is individueel en contextueel 
Het wat (opleiding)  ligt vast, hoe de student het doet is afhankelijk van 

wie zij is en waar zij accenten legt, van haar manier van leren, van wat zij al kan en 
wat zij wil leren. Ook de context van de werkplek  roept verschillende/andere 
leervragen op. Dus het werkplekleren is individueel en contextueel.

•Eigenaarschap 
Studenten krijgen de gelegenheid om hun eigen leervragen te formuleren. 

De leervragen zijn gebaseerd op opleidingsdoelen of vereiste leeruitkomsten. 
Doordat de student ze zelf formuleert ervaart zij eigenaarschap en kan zij er haar 
eigen betekenis aan geven. Zo wordt de samenhang tussen het leren op de 
werkplek en op de opleiding versterkt. 

•De driehoek heeft de regie
üSamen regie over leren student.

üWat en hoe gaat de student leren?

opleiding stage/werkplek

Driehoeksgesprek

student



Vervolg driehoeksgesprekken
Drie perspectieven
De student
Brengt leervragen/problemen in, stelt doelen vast op basis van gesprek, stippelt uit hoe 
zij het doel gaat bereiken (roadmap)
De werk/stageplek
Inbreng vanuit de praktijk. Theorie met een kleine t, concreet en praktijkgericht 
begeleiden bij de leervraag van de student, koppeling maken tussen opleiding en 
werkplek
De opleiding
Zicht houden op de bekwaamheidseisen, leervragen plaatsen in de context van de 
opleiding, stelt de kaders, brugfunctie tussen opleiding en werkveld 



Actuele ontwikkelingen
• Versterking curriculum wordt ingezet
• IKC als context voor stage/werken en samenwerken,  T-shaped 

professional
• Kansen gelijkheid en sociale inclusie
• Betrekking werkveld (PLG) bij doorontwikkeling ls jk
• Bekwaamheid jk mentoren- schoolopleiders-instituutsopleiders



Afsluiting
• Wat vind je sterk aan dit curriculum?
• Wat mis je in dit curriculum?
• Is het een goed idee om als pabo’s gezamenlijk op te trekken voor

ontwikkeling curriculum jk op de pabo? Hoe dan?
• Hoe kunnen we wetenschappelijke kennis/onderzoeken/lectoraten

betrekken? Wat is daarvoor nodig?
• Hoe kunnen we de samenwerking met het werkveld in de eigen regio

versterken?
• Wat is van belang om mee te geven aan directies/MT pabo’s?  


