
 

  

Aan de voorzitter college van bestuur van de Pabo-hogescholen 
 

Geachte voorzitter, 

De minister zet deze week de pilot jonge kind/oudere kind uit. Ter voorbereiding op deze brief willen wij jullie 
informeren over de afgesproken procedure. Onze vraag hierbij is in hoeverre je je hieraan kunt committeren. 
 
Aanleiding van de pilot is de motie Rudmer Heerema over een gespecialiseerde pabo gericht op het jonge en 
op het oudere kind. Naar aanleiding van haar beleidsreactie hierop heeft de minister de Vereniging 
Hogescholen gevraagd een voorstel te doen voor een pilot die dit mogelijk maakt met ingang van september 
2020. In antwoord stuurde de vereniging, in overleg met het landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs 
(LOBO), een brief hierop in te willen gaan. Via het landelijk overleg zijn de pabo’s vervolgens geïnformeerd over 
de pilot. In afwijking van de brief stelt de motie dat de pilotfase één jaar zal duren. Zonder nader bericht zal dit 
zo zijn. 
 
Afgesproken met OC&W is dat LOBO als coördinatiepunt optreedt voor een gezamenlijke voorstel voor de 
pilot. Deadline voor het aanleveren van de plannen van de afzonderlijke opleidingen is 8 juni 9.00 uur (e-mail 
LOBO p.a. mevr. S. van Spronsen, silviavanspronsen@gmail.com), zodat de plannen 10 juni in de LOBO 
vergadering besproken kunnen worden en op basis van selectie een gezamenlijk voorstel geformuleerd kan 
worden. Het voorstel wordt dan aan de VH en aan de PO-Raad aangeboden. De VH toetst het voorstel en 
verzendt het aan OC&W, uiterlijk 18 juni. De minister besluit vervolgens op zo kort mogelijke termijn over de 
pilotdeelnemers. De precieze criteria en randvoorwaarden kunt u in de bijlage vinden.  
 
Het bestuur, 
 
 
 
 
Maurice Limmen, Ron Minnée, 
voorzitter secretaris 
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Bijlage  
 
Criteria en randvoorwaarden pilot jonge kind, oudere kind 
 
Ieder pabo die een pilot wil uitvoeren levert een beperkt plan van aanpak op (max. 3 of 4 A4), waarin 
beschreven wordt: 
-    Om welke pilot(s) het gaat: pilot gericht op specialisatie voor het jonge kind, of het oudere kind of beide; 
-    Binnen welke opleidingscontext de pilot wordt gesitueerd (voltijd, deeltijd); 
-    Op welke wijze de pilot bijdraagt aan een verkenning van de tweede doelstelling  van de motie Heerema 
(splitsing pabo); 
-    Hoe de pilot inhoudelijk wordt gesitueerd (start specialisatie vanaf het begin van de opleiding of juist eerst 
een brede basis en dan specialisatie); 
 -    Hoe de leeftijdsspecialisatie wordt gehanteerd en uitgewerkt (traditioneel 4-8 jaar/9-12 jaar; 2-7 jaar/8-14  
jaar enz.). Ook wordt de rationale voor de hantering beschreven; 
 -    Hoe gebruik wordt gemaakt van de context van Samen Opleiden en Professionaliseren; 
 -    Hoe toelating tot de pilot wordt vormgegeven; hierbij ook aangeven of en hoe gebruik gemaakt gaat 
worden van vormen van een ‘ontwikkelingsgericht assessment’; 
 -    Hoe flankerend onderzoek plaats vindt en op welke wijze kennisdeling, kenniscreatie en feedback 
georganiseerd gaan worden (binnen LOBO- verband). 
  
In het plan dient een planning te zijn opgenomen en een aanduiding gegeven van de financiële ondersteuning 
die noodzakelijk wordt geacht. Bandbreedte subsidie OCW is daarbij max. 150.000€ maal zes. Na aanmelding 
voor de pilots vindt een selectie plaats, waarbij onderstaande criteria worden gehanteerd. 
  
Criteria: 
-    Variatie in type pilot: jonge kind, oudere kind, of beide. Er wordt gemikt op een spreiding van 3 jonge kind 
en 3 oudere kind pilots; 
-    Variatie in inhoudelijke aanpak; 
-    Variatie in opleidingscontext; 
-    Geografische spreiding; 
-    Typering instelling: monosectoraal of onderdeel brede hogeschool; 
-    Helderheid doelstellingen pilot. 
 
 
 
 


