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Naam	  hogeschool	   	   	   :	  Hogeschool	  iPabo	  
	  	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  Annerieke	  Boland	  	  
	  	   	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  	  
relevantie	  voor	  de	  pabo	  
	  
Het	  lectoraat	  Jonge	  Kind	  onderzoekt	  en	  ontwikkelt	  principes	  en	  toepassingen	  van	  leren	  door	  
te	  spelen	  (play	  based	  learning)	  en	  leren	  door	  te	  ‘onderzoeken’	  (inquiry	  based	  learning)	  in	  het	  
onderwijs	  aan	  jonge	  kinderen	  (met	  name	  tussen	  3	  en	  7	  jaar	  oud).	  Wat	  zijn	  de	  educatieve	  
effecten	  van	  spel	  en	  onderzoekend	  leren	  op	  jonge	  kinderen?	  Hierbij	  betreft	  het	  de	  brede	  
ontwikkeling	  van	  kinderen:	  de	  sociaal-‐emotionele,	  fysieke	  en	  cognitieve	  ontwikkeling.	  Op	  
welke	  manier	  kan	  de	  professional	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  doelgericht	  stimuleren	  
vanuit	  hun	  spel	  en	  ‘onderzoek’,	  zonder	  de	  betrokkenheid	  van	  kinderen	  te	  verstoren	  of	  de	  
ruimte	  voor	  eigen	  initiatief	  in	  te	  perken?	  Het	  lectoraat	  onderzoekt	  het	  effect	  van	  
leerkrachtinterventies,	  de	  speelleeromgeving	  en	  de	  samenwerking	  met	  ouders	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  kinderen.	  Inzichten	  worden	  vertaald	  naar	  praktische	  handreikingen.	  	  
Het	  lectoraat	  is	  medeontwikkelaar	  en	  innovator	  van	  de	  specialisatie	  Jonge	  kind	  binnen	  de	  
opleiding	  en	  van	  nascholingstrajecten:	  hierin	  staan	  de	  specifieke	  kennis,	  vaardigheden	  en	  
attitude	  centraal	  die	  leerkrachten	  en	  pedagogische	  medewerkers	  nodig	  hebben	  in	  het	  
werken	  met	  kleuters	  en	  peuters.	  Ook	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  eigen	  visie	  op	  onderwijs	  aan	  
het	  jonge	  kind	  van	  essentieel	  belang.	  Studenten	  participeren	  in	  lectoraatsonderzoek	  en	  
voeren	  ontwerpgericht	  onderzoek	  uit	  in	  samenwerking	  met	  stagescholen.	  	  
 
	  
Relevante	  links	   	   	   	  
http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?2523&cat=375	  
	  
	  
	  
Contactgegevens	   	   	   	  	  
onderzoek@ipabo.nl,	  posthbo@ipabo.nl	  	  
	  
Secretariaat	   	   	   	  
tel:	  020-‐6137079	  
	  


