
Fontys Hogescholen  
Fontys is bezig met een transitie binnen het domein Educatie en dit betekent o.a. dat er 
gekeken wordt naar een meer toekomstbestendige manier van opleiden met een grote mate 
van flexibiliteit, uitgaande van het brede spectrum aan lerarenopleidingen binnen Fontys. 
Denk aan professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar. 
In de school van de toekomst ziet Fontys elk kind, elke leerling, omringd door een 
interprofessioneel docententeam. Een team dat complementair aan elkaar is in kennis, kunde 
en vaardigheden. In plaats van docentgericht (wat moet een leraar allemaal kennen en 
kunnen?) naar leerlinggericht (wat heeft een leerling allemaal nodig?). Wij willen niet langer 
alleen maar het ‘schaap met de vijf poten’ opleiden maar onderwijsprofessionals die naast 
een brede basis ook elk hun eigen specialiteit(en) hebben en daarmee in teamverband een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leren van ieder kind.  
Vanaf studiejaar 2020-2021 is Fontys gestart met een drietal pilots: pabo-ALO (bi-
certificering), Learning College (10-14 jaar) en Pabo Jonge Kind Specialist (JKS; 0 t/m 7 jaar). 
Binnen deze pilots wordt gewerkt met een gedeeld (deel van het) curriculum; we noemen dit 
de universele leeruitkomsten. Hierbij is een set van leeruitkomsten geïdentificeerd die voor 
álle lerarenopleidingen (PO,VO,BO,SO) gelijk zijn. Naast deze set van universele 
leeruitkomsten is er in het nieuwe opleidingsprofiel ruimte voor leeruitkomsten die specifiek 
gerelateerd zijn aan de uiteindelijke bevoegdheid, alsmede een ruim keuzedeel waarin 
studenten kunnen kiezen voor verbreding of verdieping.  
Door in te zetten op het werken met universele leeruitkomsten menen wij recht te doen aan 
het advies van de Onderwijsraad Ruim baan voor leraren, waarin onder meer wordt gepleit 
voor ruimere onderwijsbevoegdheden, waarbij wordt gezocht naar een ‘generieke basis’ die 
voor iedere leraar geldt. 
Voor de studenten Pabo JKS betekent dit dat zij werken aan universele leeruitkomsten (30 EC), 
specifieke leeruitkomsten pabo/ leraar basisonderwijs (15 EC) en keuze leeruitkomsten: 
verdieping/ verbreding op het jonge kind (0 t/m 7 jaar). 
Het werken aan en aantonen van de universele en keuze leeruitkomsten zal plaatsvinden in 
een context waarin gewerkt wordt met (heel) jonge kinderen (0 t/m 7 jaar), dus zowel in 
kinderopvang als in basisonderwijs; bij voorkeur in een kindcentrum. Het werken aan en 
aantonen van de specifieke leeruitkomsten pabo/ leraar basisonderwijs worden met name 
aangetoond in midden-/ en bovenbouw van basisonderwijs.  
Concreet betekent dit dat de studenten Pabo JKS in het 1e opleidingsjaar één dag per week 
stagelopen in een groep 1/ 2 of in een peuter-/ kleutergroep of in een groep 2/ 3. En één dag 
per week lopen ze in het 1e semester stage in de kinderopvang en in het 2e semester in de 
midden- of bovenbouw.                                                                                                                         
De studenten pabo JKS behalen na afronding van deze opleiding hun getuigschrift Leraar 
Basisonderwijs en moet daarom in alle groepen van het basisonderwijs les kunnen geven, 
kinderen kunnen begeleiden etc. Deze professional heeft daarnaast verdiepende en 
verbredende kennis t.a.v. ontwikkeling en begeleiding van heel jonge kinderen, in een 
voorschoolse omgeving en kan zich daarom Jonge Kind Specialist noemen.  
Pabo JKS is als voltijdopleiding gestart op locatie Sittard en Den Bosch, met 10 studenten 
(september 2020).  
In studiejaar 2020-2021 wordt binnen domein Educatie de sets van leeruitkomsten ontwikkeld 
voor de postpropedeuse: op niveau van universele leeruitkomsten, specifieke leeruitkomsten 
voor pabo/ leraar basisonderwijs en keuze leeruitkomsten Pabo JKS (en voor andere pilots van 
Fontys). 
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