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Geacht College van Bestuur, geachte heer …, 
 
In maart heeft de Kamer mij gevraagd nieuwe opleidingen voor het jonge en 
oudere kind in het basisonderwijs te ontwikkelen, en daarvoor in september 2020 
pilots voor deze nieuwe opleidingsroutes te laten starten1. Hieraan wil ik in 
samenwerking met de VH en het Lobo graag gevolg geven. Afgelopen maand 
hebben we geïnventariseerd of het starten met pilots in september ondanks de 
corona-crisis haalbaar is: uit gesprekken hierover met opleidingen blijkt dat de 
animo er ondanks alles nog wel is. 
 
Ik wil u dan ook vragen of u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van een pilot 
waarbij u een gespecialiseerde opleidingsroute aanbiedt, en informeer u graag 
over het proces om hiertoe te komen. 
 
Proces om tot pilots te komen 
Om tot samenhang in uit te voeren pilots te komen, heb ik de VH gevraagd met 
de opleidingen gezamenlijk (in Lobo-verband) tot een voorstel voor uitvoering van 
de pilots te komen. U zult daarom van de VH separaat bericht ontvangen over de 
manier waarop u interesse voor deelname aan pilots gericht op lesgeven aan het 
jonge en/of oudere kind kenbaar kunt maken.  
 
Financiële tegemoetkoming 
In beginsel streven we ernaar om ten minste zes pilots in september te laten 
starten: drie gericht op het jonge kind, en drie gericht op het oudere kind. 
Hiervoor zal volgens een door de instelling aan te leveren begroting voor 
maximaal zes pilots 150.000 euro beschikbaar komen via de rijksbijdrage.  
 
Samenhang met Commissie Onderwijsbevoegdheden 
De Commissie Onderwijsbevoegdheden is een onafhankelijke commissie, die ik in 
2019 heb gevraagd komend jaar een advies te geven over bekwaamheids-
gebieden, een nieuwe vorm van lerarenopleidingen en voorbeeldroutes van hoe 

 
1 Motie Heerema c.s., 27923, nr.401 
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verschillende studenten een bevoegdheid kunnen halen. Een eerste rapportage 
van deze commissie zal in december 2020 komen. Mogelijk zal de commissie 
contact zoeken met instellingen die pilots uitvoeren. Ik vraag u hieraan mee te 
werken. Ook ga ik ervan uit, bij deelname aan de pilots, dat u in staat zult zijn 
eventueel aanpassingen aan uw pilot(s) te maken op grond van de 
tussenrapportage van de Commissie. Ik zal u daarover dan berichten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap & 
Emancipatie, 
 
 
 
Marcelis Boereboom 
 


