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Subsidieaanvraag pilot Specialisatie Oudere Kind (voltijd) 

 

1. Gegevens hogeschool 

De HZ University of Applied Sciences (HZ) is met 4.800 studenten, 500 medewerkers en 25 hbo-

opleidingen een persoonlijke hogeschool. We bieden bacheloropleidingen, een masteropleiding, 

(schakel)cursussen, masterclasses, post-hbo-opleidingen en Associate degrees aan. De opleidingen en 

lectoraten zijn geclusterd in drie domeinen: Domein Technology, Water & Environment, Domein 

Business, Vitality & Hospitality en Domein Health, Education & Wellbeing, waar onder andere de 

bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) wordt aangeboden.  

Binnen de reguliere voltijdroute starten we in studiejaar 2021-2022 met de Academische Pabo i.s.m. de 

Open Universiteit, Heerlen. Naast de reguliere voltijdopleiding kennen we ook de route Zij-instroom in 

beroep. Vanaf studiejaar 2022-2023 start de flexibele deeltijdroute, die nu nog in ontwikkeling is.  

In de voltijdroute wordt nauw samengewerkt met de Opleidingsschool Zuidwest (OSZW), een 

partnerschap in het kader van Samen Opleiden met 24 besturen Primair Onderwijs, HZ University of 

Applied Sciences en Scalda Zorg en Welzijn.  

 

2. Deelname aan de pilot 

De pabo HZ speelt als kennis- en opleidingsinstituut voor het primair onderwijs een belangrijke rol in de 

regio. Onze missie is goed opgeleide, breed inzetbare en zelfstandige startbekwame leerkrachten af te 

leveren aan het werkveld in met name Zeeland, West-Brabant en Goeree-Overflakkee. Binnen de brede 

bevoegdheid zien wij een groeiende behoefte bij studenten en in het werkveld naar meer diepgaande 

specialisatie in de leeftijdsgroepen Jonge Kind en Oudere Kind, met name op het gebied van 

ontwikkelingspsychologie en doorgaande leerlijnen.  

In deze specialisatie wordt nu voorzien door de stages in jaar 3 en 4 van de opleiding, waarin studenten 

kiezen voor onderbouw of bovenbouw en de nieuwe minoren Jonge Kind en Oudere Kind (start 2e 

semester 2021-2022). Dit vinden wij onvoldoende om een goede specialisatie te borgen, daarom willen 

we toe naar tweejarige specialisaties in heel jaar 3 en 4 van de opleiding (incl. diepgaande kennis van de 

leeftijdsgroep en doorgaande leerlijnen). 

Wij beogen dan ook met name twee zaken door deelname aan de pilot specialisaties: 1) vervroegd 

realiseren van de inhoudelijke specialisatie in leeftijdsgroepen voor onze opleiding (nu alleen via stage en 

keuzeminoren)  en 2) rondom de leeftijd specialisaties samen met het werkveld kennis ontwikkelen op 

specifieke thema's, niet alleen voor de eigen regio maar ook voor andere opleidingen.   

 

Met name een pilot Specialisatie Oudere Kind is voor onze regio vruchtbaar. Mede naar aanleiding van 

het advies ‘Ruim baan voor de leraar’ van de Onderwijsraad (2018) en 'Naar een kansrijker 

onderwijsstelsel' (PO-raad & VO-raad, 2021) heeft het onderwijsveld in Zeeland met inzet van de gelden 

van de Regionale Aanpak Personeelstekorten recent een stakeholdersanalyse afgeleverd rond een 

mogelijke brede lerarenopleiding binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving. Hoewel een 

brede lerarenopleiding binnen het huidige bevoegdhedenstelsel ver weg lijkt, ziet het werkveld wel de 

noodzaak tot goede samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, ook in de opleidingen (RAP 

Zeeland, 2021).  

Ook het expertisecentrum ‘Over grenzen’ (2021) benoemt dat naast de overgang van het jonge kind naar 

het oudere kind specifieke aandacht nodig is voor de overgang van het primair onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs. Door binnen de pilot een Specialisatie Oudere Kind te ontwikkelen in 

samenwerking met de Opleidingsschool Zuidwest, de ZAOS (Zeeuwse Academische Opleidingsschool, die 
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zich richt op lerarenopleidingen voor het vo en mbo) en het werkveld po/vo in Zeeland, ontstaat de 

infrastructuur om in te haken op de wens naar meer samenwerking po/vo.  

 

Onze kracht 

Er zijn tussen het po en vo in onze regio al nauwe contacten, onder andere via het Zeeuws 

Besturenoverleg, Zeeuws Directeuren Overleg, het Dienstencentrum Onderwijs en RAP. Er zijn diverse 

netwerken actief rond een warme overdracht van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo). 

Ook tussen opleidingen (hbo en mbo) en werkveldpartners zijn de lijnen kort. Met als gevolg een krachtig 

netwerk tussen scholen binnen het po, vo, de partnerschappen Samen Opleiden en pabo HZ.  

De zogeheten ‘warme overdracht’ tussen het po en het vo is daarin een speerpunt om de transitie tussen 

deze onderwijssectoren zo goed mogelijk te laten verlopen en kansenongelijkheid te verminderen. Zo 

wordt in de stakeholdersanalyse de wens voor een 'middenschool' of verlengde brugklassen meerdere 

malen genoemd. Als pabo HZ willen we studenten opleiden die optimaal zijn toegerust voor deze 

transitie en daarom is een goede specialisatie Oudere Kind onontbeerlijk. Tegelijkertijd is nog maar heel 

weinig bekend van de effecten van dit soort ontwikkelingen en zijn effecten van verlengde brugklassen of 

middenscholen nog niet helder. De pilot Specialisatie Oudere Kind biedt onze opleiding de mogelijkheid 

om deze uitdagingen samen met het werkveld op te pakken en hier wederzijds kennis op te ontwikkelen. 

 

Doelstellingen 

De pilot wordt ingericht met de volgende doelstellingen:  

 

1. Aan het einde van de pilotperiode (1 jaar) is een tweejarige specialisatie Oudere Kind in jaar 3 en 4 van 

de initiële opleiding van pabo HZ ontwikkeld, waarin studenten verdiepte kennis opdoen van en 

vaardigheden ontwikkelen over ontwikkelingspsychologie, (vak)didactiek en pedagogiek gericht op 

kinderen in de bovenbouw po en onderbouw vo en de overgang po/vo. 

 

2. Onderzoek dat binnen de professionele leergemeenschap wordt uitgevoerd door studenten, 

onderzoekers en leerkrachten (primair gericht op leerprocessen van het oudere kind, doorgaande 

leerlijnen en een soepele overgang bovenbouw po naar onderbouw vo) levert een duurzame bijdrage aan 

de opleiding, het werkveld en de professionele ontwikkeling van de student.  

 

3. De pilot draagt door de samenwerking en het onderzoek uit doelstelling 2 bij aan kennisvermeerdering 

en professionalisering van leraren po en vo en lerarenopleiders. Deze kennis wordt ook gedeeld met het 

kennisnetwerk Oudere Kind, LOBO en ons werkveld.   

 

Curriculumontwikkeling binnen de opleidingsscholen  

In 2020-2021 zijn alle eerstejaars pabostudenten gestart binnen de Opleidingsschool Zuidwest1. De 

nadruk van de opleidingsschool ligt op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het werkveld en de 

opleiding voor het opleiden van aanstaande leerkrachten via werkplekleren en intensieve begeleiding op 

de werkplek. In de pilot Specialisatie Oudere Kind geven we daarom samen met het werkveld jaar 3 en 4 

van de opleiding opnieuw vorm, waarbij werkplekleren via vragen en ervaringen uit de praktijk rondom 

de genoemde thema's centraal staat.  

                                                                 
1 De Opleidingsschool Zuidwest heeft in december 2019 de aspirant-status ontvangen. In 2021-2022 wordt jaar 2 uitgerold en in 

2022-2023 jaar 3 en 4. 
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In de specialisatie Oudere Kind willen we bovendien nauw samenwerken met de vo-opleidingsschool 

ZAOS (Zeeuwse Academische Opleidingsschool) om zo de brug te slaan naar de onderbouw vo. Pabo HZ 

en ZAOS bieden studenten al de mogelijkheid om via de keuzeminor Verkenning vo/mbo een klein deel 

van een tweedegraadsbevoegdheid te halen. De pilot Specialisatie Oudere Kind biedt de mogelijkheid om 

deze samenwerking te intensiveren door een gezamenlijk programma van wederzijdse stages, deelname 

aan transfer- en inspiratiedagen en wederzijdse gastlessen.  

Zo wordt voor de studenten pabo binnen de brede bevoegdheid een verbreding naar de onderbouw van 

het vo gerealiseerd, met specifieke aandacht voor de 'warme overdracht' en doorgaande leerlijnen. In 

combinatie met een Specialisatie Oudere Kind komt zo het leren in de po-opleidingsschool 

Opleidingsschool Zuidwest en de vo-opleidingsschool ZAOS bij elkaar: via leren in de praktijk kan de 

student zowel kennis opdoen van de bovenbouw po als onderbouw vo. 

 

Kennisdeling en onderzoek 

De ontwikkeling van de pilot Specialisatie Oudere Kind wordt ondersteund door het lectoraat Excellence 

and Innovation in Education van de HZ University of Applied Sciences. Daarbij staat het ontwikkelen van 

kennis over het leerproces van het oudere kind, de overgang tussen po en vo en de weerslag daarvan op 

de opleidingen centraal. Te denken valt aan onderwerpen als differentiatie en vakdidactiek. In fase 1 van 

de pilot wordt het onderzoeksgebied afgebakend en hoofd- en deelvragen geformuleerd (zie onder bij 

planning).  

Er wordt gebruik gemaakt van een professionele leergemeenschap (plg) als middel voor zowel opleiden 

van studenten als professionaliseren van leerkrachten, waarin docentopleiders van pabo en ZAOS, 

leerkrachten uit het po en vo en onderzoekers van het lectoraat participeren2. De opbrengsten en de 

opgedane kennis worden zowel lopende de pilot als na afloop gedeeld: 

➢ Lopende de pilot worden tussentijdse bevindingen gedeeld met het LOBO, kennisnetwerk Oudere 

Kind, het Netwerk Samen Opleiden (NSO) in Zeeland, betrokken partners en het bredere Zeeuwse 

onderwijsveld via periodieke nieuwsbrieven en via de website www.lesgeveninzeeland.nl. 

➢ Na afloop van de pilot zullen bevindingen, ervaringen, opbrengsten en vervolgstappen in de regio 

worden gedeeld tijdens een (mini)symposium tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag.  

➢ Waar mogelijk worden bevindingen gedeeld via publicaties in relevante vakbladen en landelijke 

en internationale conferenties.  

➢ In het verlengde van de aan de pilot verbonden plg wordt een leernetwerk po/vo opgericht 

waarin op basis van de ervaringen en opbrengsten een vervolg kan worden gegeven aan de pilot.  

 

Leeftijdsafbakening en overgang van primair naar voortgezet onderwijs 

Het kiezen van een grens tussen jonge kind en oudere kind is een heikel punt (Expertisecentrum Over 

Grenzen, 2021)3. In plaats van het kiezen van een leeftijdsgrens kiezen wij voor de transitieperiodes die 

kinderen meemaken: van groep 3/4 naar de midden- en bovenbouw po en de voorbereiding op de 

overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in de bovenbouw van het po.  

In de kennisontwikkeling die we willen realiseren in de pilot Specialisatie Oudere Kind richten we ons met 

name op de overgang tussen po en vo4 en de weerslag daarvan op de lerarenopleidingen. De specialisatie 

                                                                 
2 Vanaf 2022-2023 zullen studenten ook participeren in de professionele leergemeenschap. Het pilotjaar wordt gebruikt om dit 
voor te bereiden. 
3 Bron: Expertisecentrum Over Grenzen (2021). Versterking specialismen leerkrachten primair onderwijs. Expertisecentrum Over 
Grenzen. Vereniging Hogescholen. 
4 De overgang van spelend leren naar taak- en vakgericht leren staat meer centraal in de keuzeminor Jonge Kind.  
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Oudere Kind maakt via het lectoraat de kennis die al informeel wordt gedeeld ook formeel beschikbaar 

voor het werkveld, de eigen opleiding en overige lerarenopleidingen (zie boven).  

 

3. Planning 

In de begroting aan het einde van deze subsidieaanvraag is te lezen hoe groot de tijdsinvestering is van 

de verschillende deelnemers.  

 

Fase 1: Aanvang project (mei - augustus 2021)  

➢ Inschrijving van studenten voor de al geplande minor Oudere Kind (30 EC, start februari 2022). 

Deze minor wordt binnen de pilot verder ontwikkeld tot tweejarige specialisatie5. In jaar 3 en 4 

kiezen alle studenten voor stages in onderbouw of bovenbouw. Voor de groep die bovenbouw 

kiest wordt door de ontwerpgroep Specialisatie Oudere Kind al een verdiepingsaanbod 

gerealiseerd met inzet van gelden uit de subsidie. Zo realiseren we versneld een inhoudelijke 

specialisatie en meer aandacht voor de genoemde thema's binnen de kaders van de huidige OER 

en uitvoeringsregeling. 

➢ Uit de studenten die voor de keuzeminor Oudere Kind hebben gekozen wordt een pilotgroep 

geworven die vanaf augustus plaatsnemen in de ontwerpgroep (het streven is 3 - 5 studenten). 

Geïnteresseerde studenten leveren hiervoor een motivatiebrief aan. De studenten denken mee 

bij de inhoudelijke doorontwikkeling van de minor Oudere Kind naar een bredere tweejarige 

specialisatie en gebruiken hun eigen leerproces om samen met het ontwerpteam vragen en 

thema's voor de professionele leergemeenschap te formuleren.  

➢ Na toekenning van de subsidie worden leden geworven voor de professionele leergemeenschap 

onder leiding van het lectoraat, in eerste instantie met medewerking van docenten pabo uit de 

ontwikkelgroep minor Oudere Kind, docenten ZAOS en werkveldpartners (leerkrachten po/vo uit 

de leernetwerken in Zeeland).  

➢ Samenstellen van het ontwerpteam voor het herontwerpen van de minor Oudere Kind tot een 

specialisatie Oudere Kind in jaar 3 en 4 vanaf 2022-2023. De opdrachtgever van de pilot is de 

directeur HEW, in consultatie met de opleidingscoördinator. Het ontwerpteam bestaat uit 3 

docenten van pabo HZ (waarvan 1 projectleider), 3 werkveldcollega’s en genoemde studenten. 

Zij worden ondersteund door de professionele leergemeenschap (zie boven).  

 

Fase 2: Ontwikkelen Specialisatie Oudere Kind (augustus 2021 – januari 2022)  

➢ Wekelijkse bijeenkomsten van het ontwerpteam om de verdere specialisatie te ontwikkelen, dit 

gebeurt middels co-creatie door studenten/werkveld/docenten. Studenten uit de 

ontwikkelgroep lopen immers al stage in de bovenbouw po en brengen hun ervaringen en 

leervragen in bij de ontwikkelbijeenkomsten, zodat het aanbod vraaggestuurd wordt ontwikkeld.  

➢ Maandelijks wordt een update gegeven aan de curriculumcommissie van de pabo. Op deze 

manier is de borging in de opleiding gewaarborgd. Verbinding met het werkveld wordt 

gerealiseerd via de netwerken po/vo, het Netwerk Samen Opleiden, ZAOS en het projectteam 

van de Opleidingsschool Zuidwest.  

                                                                 
5 Vanwege het tijdspad tussen de openstelling van de nieuwe pilots op 30 maart en de start van het nieuwe studiejaar is het niet 
mogelijk om de minor Oudere Kind terug te trekken en het aanbod in de initiële opleiding vorm te geven. De OER is immers 
vastgesteld en studenten hebben hun minor al gekozen. Doordat studenten in jaar 3 al een leeftijdsspecialisatie kiezen voor hun 
stages, kunnen we met de subsidie wel een verdiepend aanbod van workshops en gastlessen realiseren in semester 1, wat als 
ontwikkeling kan dienen voor de specialisatie in 2022-2023. De toetsing vindt al plaats in een van beide contexten (onderbouw 
of bovenbouw po) en hoeft daarom niet te worden aangepast. 



5 
 

Fase 3: Van minor naar Specialisatie Oudere Kind (februari - juli 2022) 

➢ De minor Oudere Kind wordt uitgerold binnen het derde leerjaar van de pabo. De docenten uit 

het ontwerpteam geven de lessen binnen de minor en begeleiden de studenten bij hun 

ontwikkeling en op de leerwerkplek, in samenwerking met mentoren en schoolopleiders uit de 

opleidingsscholen. 

➢ Het ontwerpteam is nauw betrokken bij de uitvoering van de minor en heeft een belangrijke rol 

bij de evaluatie. De focus ligt hierbij op hoe de keuzeminor vanaf volgend studiejaar geïntegreerd 

wordt in de initiële opleiding als tweejarige specialisatie. 

➢ Tegelijkertijd wordt de inhoudelijke ontwikkeling van het tweede jaar van de specialisatie (jaar 4 

van de opleiding) voorbereid i.s.m. de ZAOS en het werkveld. 

➢ De plg onder leiding van het lectoraat biedt inhoudelijke verdieping op basis van 

wetenschappelijk literatuuronderzoek en eigen praktijkonderzoek door werkveldpartners en 

docenten, gericht op kennis over doorgaande leerlijnen en de overdracht po-vo en de implicaties 

daarvan voor de opleiding tot leraar Basisonderwijs. In 2022-2023 is de deelname aan de 

professionele leergemeenschap voor alle studenten onderdeel van de specialisatie.  

➢ Het lectoraat is eindverantwoordelijk voor het onderzoek binnen de plg en de evaluatie. 

  

Fase 4: Specialisatie uitbouwen en versterken in jaar 4 (studiejaar 2022 - 2023) 
➢ In studiejaar 2022-2023 wordt het tweede jaar van de specialisatie uitgerold in jaar 4 van de 

pabo.  
➢ Op basis van de PDCA-cyclus en opbrengsten van het evaluatieonderzoek uit de minor in de 

pilotfase wordt de specialisatie aangepast en voor het eerst als tweejarige initiële specialisatie 
aangeboden in 2022-2023.  

 
Fase 5: Evaluatiecyclus 

➢ Via de ontwerpcyclus en met gebruik van zowel een nauwe PDCA-cyclus als de bevindingen van 
het flankerende onderzoek van het lectoraat wordt de Specialisatie Oudere Kind na ieder 
semester waar nodig aangepast en versterkt.  

➢ De professionele leergemeenschap blijft bestaan en uitgebreid tot leernetwerk om een 
doorlopende kennisdeling te borgen.  

➢ De ervaringen van de pilot Specialisatie Oudere Kind worden gebruikt om ook de minor Jongere 
Kind verder te ontwikkelen als specialisatie in de initiële opleiding (uiterlijk in 2023).  

 
Fase 6: Soepele doorstroom pabo - tweedegraadsopleidingen en vice versa (op termijn) 
De uiteindelijke wens is om binnen de Zeeuwse context te komen tot een eenvoudige doorstroom van 
leraren en multidisciplinaire samenwerking in de diverse onderwijskolommen, door de opleidingsroutes 
waar mogelijk op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen de twee opleidingsscholen te 
intensiveren. De specialisatie Oudere Kind gaat hierin een belangrijke rol spelen maar valt verder buiten 
de scope van deze aanvraag.  

 
4. Begroting 

Onderstaande begroting komt hoger uit dan het maximaal toe te kennen subsidiebedrag. Het overig deel 

wordt bijgedragen door pabo HZ. Voor een deel van de posten was voor de ontwikkeling van de minor 

Oudere Kind al een bedrag begroot. De subsidie wordt gebruikt om de specialisatie inhoudelijk vorm te 

geven op genoemde onderwerpen die voor het werkveld van belang zijn (cognitieve ontwikkeling van het 

oudere kind, doorgaande leerlijnen en een soepele overgang po/vo). Het overgebleven bedrag wordt 

bijgedragen door pabo HZ omdat de waarde van deze specialisatie voor de opleiding erg hoog is en de 

opbrengsten van de pilot duurzaam worden verankerd in het curriculum. 
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Rol Uren Uurtarief Kosten 

OLC  20 64 1.280 

Projectleider 400 55 22.000 

Ontwerpteam (3 docenten pabo, 3 werkveldleden, 3 studenten) 6 1.000 55 55.000 

PLG (pabo + OSZW + ZAOS + leden werkveld) 160 x 6 60 57.600 

Onderzoeker Lectoraat 150 67 10.050 

Onderwijsadviseur7 100 60 6.000 

Docenten en leerteambegeleiders8 400 55 22.000 

Gastdocenten9 100 55 5.500 

Opleidingsmentoren / stagebegeleiders10  15 x 40 = 

600 

 600 36.000 

     

Totaal     215.430 

Subsidie pilots   150.000 

Eigen bijdrage opleiding   65.430 
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Geïnteresseerde partners voor professionele leergemeenschap11 

Naam organisatie Naam contactpersoon 
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Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) Willem Poppe, directeur 
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6 Hiervan is 50% al begroot door pabo HZ voor de ontwikkeling van de keuzeminor Oudere Kind. De subsidie wordt ingezet om 
deze te verbreden en verdiepen naar een tweejarige specialisatie met nadere inhoudelijke specialisatie op onderwerpen die voor 
het werkveld van belang zijn (doorgaande leerlijnen en soepele overgang po/vo).  

 

7 Idem. 
8 Idem.  
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Genoemde partners zijn benaderd en positief over samenwerking. Nadere afspraken kunnen worden gemaakt na toekenning 
en geconcretiseerd in fase 1 en het netwerk zal nog nader worden uitgebreid.  

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2018/11/07/ruim-baan
https://www.poraad.nl/system/files/kansrijk_onderwijsstelsel.pdf

