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Vervolg Subsidieaanvraag pilot oudere kind (voltijd) 
 

1. Gegevens hogeschool 
 

Driestar Educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage 

levert aan het onderwijs en opvoeding in binnen- en buitenland. Tot Driestar behoren  Driestar 

hogeschool, Driestar onderwijsadvies en een Onderzoekscentrum.  

 

Driestar hogeschool biedt de volgende HBO-bacheloropleidingen aan: Leraar basisonderwijs 

(PABO), leraar voortgezet onderwijs (LVO) en Pedagogiek. Ook hebben we sinds 2019 een AD-

opleiding (associate degree, niveau 5) tot Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast worden 

een tal van onderwijsgerelateerde masters  MLI, MCE, MPM en master PN, schoolleiderschap. en 

post-hbo-opleidingen aangeboden, al dan niet in samenwerking met andere hogescholen (binnen 

het samenwerkingsverband Radiant of ZEG).  

 

Driestar educatief heeft een onderzoekscentrum met expertise op het gebied van 

persoonsvorming, passend onderwijs en didactiek. Daarnaast is er veel expertise op het gebied van 

onderwijs en opvoeding in de vakgroepen pedagogiek (van de verschillende opleidingen).   

 

2. Intro 
 

Deze subsidieaanvraag is een vervolg op de aanvraag die gedaan is in juni 2020. Voor de 

volledigheid is deze aanvraag toegevoegd als Bijlage 1. 

Een tussenstand van de pilot ‘oudere kind’ in april 2021.  

Ondanks de lockdown en alle beperkingen door corona, kunnen we zeer tevreden kijken naar de 

voortgang van en zichtbare resultaten in onze pilot. Eigenlijk is alles volgens de planning verlopen. 

Een kritisch, maar ook logisch punt, is dat studenten door de omstandigheden niet zoveel als 

gepland bij elkaar op school konden kijken.  

In deze pilot hebben we ingezet op: 1) ontwikkeling, 2) onderzoek en 3) 

innovatie:  

 Ontwikkeling: Er zijn 4 gezamenlijke modules PABO en LVO (10 

studiepunten) ontwikkeld en uitgevoerd met een klas studenten vanuit 

zowel de Pabo als de LVO. De keuze voor de onderdelen van het 

curriculum van pabo en LVO is gedaan op basis van thema’s die voor 

beide groepen relevant zijn en waarmee geëxperimenteerd kon worden 

met gemengde klassen; studenten pabo en studenten LVO volgen 

gezamenlijk colleges.  De basis voor het curriculum ‘Oudere kind’ PABO en 

als pilot voor de LVO in de aanloop naar de curriculumvernieuwing in 

2022-2023 is het ontwikkelde beroepsprofiel (figuur 1). Het beroepsprofiel 

gaat uit van de persoon van de leraar (blauwe cirkel); de kennis die hij nodig 

heft (groene cirkel) en de beroepstaken (paarse cirkel) die hij uit moet voeren. 

 Onderzoek: In de pilot wordt de ‘educational design research’ (EDR) onderzoeksmethode 

gebruikt, met daarin onderzoek naar de percepties van studenten, 

docenten, schoolopleiders en werkplekbegeleiders. September-december: 

fase van analyse en exploratie, januari-juni: fase van ontwikkeling en 

ontwerp, juni-juli: fase van evaluatie en reflectie. De focus van onderzoek 

ligt op de werkende principes in de pilot; 

 Innovatie: In deze innovatieve pilot (vertraagt versnellen, creëren van 

onrust om te veranderen, buiten bestaande structuren veranderen) is de 

basis en uitgangsmodel het SLIM-model: Als een van de componenten van 

de didactische driehoek (Figuur 2) anders ingekleurd wordt, vraagt dat 

actie op de andere twee. In deze pilot is ingezet op interventies bij de 

studenten, meer eigenaarschap bij studenten en het beste van de twee 

werelden in het curriculum samenbrengen door de programma’s van twee 

Figuur 1. Beroepsprofiel 

Figuur 2. Didactische driehoek 
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opleidingen samen te voegen en schoolopleiders en werkplekbegeleiders uit het PO en VO mee 

te laten denken in de ontwikkeling van de modules. 

 

NB. In juli 2021 wordt een werkpakket opgeleverd met daarin de theoretische inzichten en 

werkzame principes voor het vervolg van de pilot in 2021-2022. -in juli 2022 een aangescherpt 

werkpakket- 

NB. Tijdens de ontwikkeling in de periode september – november 2020 werd duidelijk dat de pilot 

structureel een plaats krijgt in het nieuwe curriculum. Omdat het voornemen is om vanaf jaar 2 te 

starten met de leeftijdspecialisatie is deze pilot in tegenstelling tot de aanvraag van juni 2020 

uitgevoerd met studenten uit het 2e jaar van de opleiding. Hierdoor kan er een goed vervolg in jaar 

3 gemaakt worden. Het eindresultaat is een leeftijdspecialisatie van 2 jaar waarin de opleiding 

Pabo en LVO per studiejaar voor minimaal 10 ects per studiejaar gecombineerd is. 

 

3. Lessons learned 

 
1. De combinatie van en samenwerking tussen studenten en docenten van PABO en LVO is een 

gouden greep. Beide opleidingen hebben elkaar voor het onderwijs -en dus de kinderen-  veel 

te bieden, er wordt in de pilot ‘met en van elkaar geleerd’ (o.a. ‘maatjes’ principe); 

2. Studenten in de pilot laten veel eigenaarschap zien in de ontwikkelteams voor modules, ze zijn 

gemotiveerd voor hun eigen leerproces; 

3. De samenwerking tussen de hogeschool als onderwijsinstituut en de scholen als werkveld 

vormt een brug tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’, maar ook een uitwisseling van ‘onderwijskennis’; 

4. De brug tussen PO en VO wordt besproken door de schoolopleiders en werkplekbegeleiders uit 

het werkveld. Hierdoor heeft de pilot ook zijn uitwerking in het werkveld PO en VO; 

5. De ontwikkeling van een curriculum voor tieneronderwijs in de leeftijd van 8/10-14 jaar vormt 

een stevige basis voor de samenwerking tussen PABO en LVO, doorontwikkeling van 

specialisatie ‘oudere kind’ en biedt mogelijkheden voor een betere aansluiting van PO en VO. 

 

 Aandachtspunten: er zijn 3 factoren te noemen die belangrijk zijn voor succesvolle voortgang 

van een pilot: 1) gemotiveerde en -op elkaar- betrokken projectteamleden, 2) het ‘waarom’ 

van de pilot ‘oudere kind’ en gestelde doelen moeten bij alle projectteamleden duidelijk zijn en 

3) het doorbreken van opleidingsgrenzen -zeker deeltijd opleidingen- vraagt om goed plannen 

en dan nog is niet alles te voorzien.  

 

4. Opzet pilot in 2021-2022:  

 
In de uitvoering én afronding van het cursusjaar zijn de stappen die door het projectteam zijn 

gezet in kaart gebracht. Onder ‘lessons learned’ staat een aantal werkende principes van de pilot, 

deze willen we in de uitvoering in 2021-2022 vasthouden of verbeteren. De voortgang en 

opbrengst van de pilot in 2020-2021 geeft de mogelijkheid om de pilot verder uit te breiden. Deze 

uitbreiding laat drie deelprojecten zien: 1) start van een PABO-2 klas ‘oudere kind’ (10 

studiepunten), 2) LVO-2 klas (10 studiepunten) en 3) PABO/LVO-3 vervolg van 2020-2021 (10 

studiepunten) Bij slagen van de pilot in 2021 – 2022 krijgt de specialisatie ‘oudere kind’ PABO én 

LVO een uitbreiding naar leerjaar 4 (de eindfase van de opleiding).  

 

5. Doelstellingen van de pilot ‘oudere kind’ PABO/LVO 
 

Doelstellingen 2020-2022:  

 Verdiepte kennis op het gebied van pedagogisch handelen en didactiek voor leerlingen van 

8/10-14 jaar. Meer dan de reguliere student, is deze student bekwaam in het geven van 

onderwijs aan en omgang met deze leeftijdscategorie leerlingen; 

 PABO afgestudeerden die zich inhoudelijk gespecialiseerd hebben in een vak en vakdidactiek. 

Daarmee wordt het basisonderwijs versterkt; 
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 LVO afgestudeerden die over een breder pedagogisch en didactisch repertoire beschikken en 

daarmee kerndocent van een onderbouw klas zijn; 

 Ontschotting tussen de opleidingen PABO en LVO waardoor er een betere benutting is van 

kennis en middelen. Hierdoor zal er professionalisering plaats vinden van docenten en 

schoolopleiders in het werkveld; 

 Verdieping van het leren op de werkplek. Waardoor theorie en praktijk meer verbonden worden 

met elkaar en met het handelen van de leraar in de praktijk; 

 Er is een goed doordacht aanbod van pedagogisch en didactische repertoire voor het oudere 

kind.  

 

Bijkomende doelstellingen 2021-2022: 

 Is er een netwerk van schoolopleiders en werkplekbegeleiders van basisscholen en voortgezet 

onderwijsscholen ontstaan; 

 Is er binnen de modules samenwerking tussen de generieke programma’s van PABO, LVO, 

HBO-pedagogiek en AD-PEP; 

 Is er een samenwerking onderzocht tussen Driestar hogeschool met Prins Maurits en Kindwijs 

(TEAM 10 – 14); 

 Is de Pilot ‘oudere kind’ zichtbaar binnen de stuurgroepen SAM en ZOAS en ROAS; 

 Is de ‘educational design research’ (EDR) onderzoeksmethode één van de werkende principes 

binnen een pilot. 

 

6. Borgen van opbrengsten 2020 – 2021 

 
De in 2020-2021 in de pilot ontwikkelde modulen PABO en LVO, worden aan de hand van 

opgedane ervaringen besproken en in 2021-2022 opnieuw uitgevoerd. 

Doelstellingen m.b.t. modules en nieuw te ontwikkelen modules Pabo/LVO jaar 3:  

Aan het einde van cursus 2021 – 2022: 

 Zijn de vier in 2020-2021 ontwikkelde modules opnieuw uitgevoerd in nauwe samenwerking 

met de schoolopleiders en werkplekbegeleiders; 

 Is onderzocht of werkplekbegeleiders ook beoordelaars kunnen zijn;  

 Hebben de studenten minimaal vier dagen in elkaars praktijk geobserveerd en gewerkt; 

 Is er met behulp van de pilot ontwikkelde curriculum ‘tieneronderwijs’ een inhoudelijke 

verdieping op leeftijdsspecialisatie gemaakt. 

 

Investering:  

Normaal gesproken is een klas PABO/LVO een uitbreiding, want de pilot vindt plaats in twee 

leerjaren (leerjaar 2 en 3). Echter, we streven naar een volledige klas ‘oudere kind’ PABO-2 én een 

volledige klas LVO-2 in 2021-2022. Dit maakt een ‘regulier’ bekostiging mogelijk. De subsidie 

wordt gericht op de extra investering van de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming 

met het werkveld ingezet. De werving van studenten, docenten en schoolopleiders vindt plaats in 

de maand mei van 2021. Als er te weinig studenten zich aanmelden, dan wordt er een 

samengestelde groep PABO/LVO-2 gevormd en komen de 10 studiepunten bovenop de begroting. 

 

Voorwaarden – risico’s :  

 Gemeenschappelijke momenten opnemen in planning; 

 Beschikbaarheid van docenten en beschikbaarheid van werkplekbegeleiders/schoolopleiders 

 

Doelstellingen m.b.t. PABO 2 klas ‘oudere’ kind: 

Aan het einde van cursus 2021 – 2022: 

 Is er een programma ‘oudere kind’ lopende het jaar ontwikkeld en uitgevoerd voor alle vakken 

van één PABO-2 klas, waarvan vier modules gericht zijn op ‘tieneronderwijs; 

 Is er een opleidingsteam ‘oudere kind’ PABO, dit team ontwikkelt de komende jaren het gehele 

‘oudere kind’ programma binnen de PABO; 
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 Is er een ontwikkelplan voor leerjaar 3 en 4, waarin de LVO en HBO-pedagogiek een plek 

hebben (benutting van de expertise gericht op tieneronderwijs).  

 

 

Investering: 

1) 8-12 studiepunten gericht ‘oudere kind’, opleidingsteam: pedagoog, rekenen, Nederlands, 

zaakvak, Engels (120 uur x 5), schoolopleiders/werkplekbegeleiders (8 x 30 uur p.p.) en 

gastdocenten (8 uur p.p.). 

 

Voorwaarden- risico’s : 

 Stage van studenten van deze klas is alleen in de bovenbouw (akkoord stageteam); 

 Tijdige werving van docenten en studenten (LVO na 3 juni); 

 Afstemming met Onderwijs Online, Studentenadministratie, rooster en andere zaken; 

 PABO 3 / LVO 3 ontwikkelen van gecombineerde modulen voor 10 studiepunten (zie 2020 – 

2021) 

 

Doelstellingen m.b.t. nieuwe te ontwikkelen modules (generiek) ‘oudere kind’ Pabo/LVO-3 

Aan het einde van 2021 – 2022:  

 Zijn met de ontwikkelteams vier nieuwe modulen ontwikkeld; 

 Hebben 3e jaars studenten een coachende rol in de gecombineerde modulen van PABO/LVO- 2. 

 

Investering 

1) 8-12 studiepunten gericht ‘oudere kind’ (bekostiging door PABO), opleidingsteam: pedagoog, 

rekenen, Nederlands, zaakvak, Engels (120 uur x 5 = 600 uur), 

schoolopleiders/werkplekbegeleiders (8 x 30 uur)  en gastdocenten (8 uur p.p.). 

 

Voorwaarden – risico’s 

 beschikbaarheid docenten, studenten, schoolopleiders en werkplekopleiders. 

 

7. Kennisdeling 
 
In 2021-2022 blijft het onderzoekcentrum van Driestar educatief aan de pilot ‘oudere kind’ 

verbonden. Het onderzoek binnen de pilot is gekoppeld aan de ‘educational design research’ (EDR) 

onderzoekmethode en levert een werkpakket met theoretische inzichten voor tieneronderwijs. De 

ontwikkelingen binnen de pilot worden ook in 2021-2022 om de zes weken besproken in het 

netwerk ‘oudere kind’ van de LOBO.  

 

8. Jaarplanning pilot ‘Oudere kind’ 2021-2022 

 
Fase 1: voorbereiding vervolg van pilot (mei-juni 2021) 

1) Een klas ‘oudere kind’ PABO-2 2021-2022: samenstellen van een klas ‘oudere kind’ Pabo, uit de 

PABO-route Samen Opleiden (eventueel met aangevuld met studenten Pabo-2 regulier). 2) Een 

klas ‘tieneronderwijs’ LVO-2 2021-2022: samenstellen van een klas ‘tieneronderwijs’ uit de LVO-

route Opleiden in de school. 3) Alternatief voor 1 en 2 is een klas PABO/LVO-2: samenstellen van 

een klas ‘oudere kind’ uit de PABO-route SAM en LVO-route ‘Opleiden in de school’. 4) Een klas 

PABO/LVO-3 (klas/groep 2020-2021) uit de PABO-route SAM en LVO-route ‘Opleiden in de school’. 

 

Het werven van voldoende docenten, schoolopleiders/werkplekbegeleiders voor 2021-2022 moet 

ook tijdig worden gerealiseerd. Voor de zomervakantie is minimaal 1 moment gereserveerd voor 

een overleg met alle betrokkenen (studenten, docenten, schoolopleiders en werkplekbegeleiders), 

om het vervolg en opzet van de pilot te bespreken. 
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Fase 2: doorontwikkeling van pilot (september 2021-november 2022) 

We kiezen ervoor om periode 1 te gebruiken om nieuwe modules te ontwikkelen voor zowel 

PABO/LVO-2 als PABO/LVO-3. Als er in 2021-2022 gestart kan worden met een PABO-2 én LVO-2 

klas, dan worden de werkende principes uit de pilot van 2020-2021 direct vanaf de start van het 

cursusjaar toegepast bij deze klassen (o.a. ontwikkelteams voor modules). De vier gezamenlijke 

modules PABO/LVO  (10 studiepunten) die reeds ontwikkeld zijn, worden door de ontwikkelteams 

in periode 1 bekeken en worden in periode 2, 3 en 4 opnieuw ingezet, daarnaast ligt de nadruk in 

de andere modules van PABO en LVO op een brede kennisbasis. Bij de optie ‘samengestelde klas 

van PABO/LVO-2’ en PABO/LVO-3 wordt dezelfde uitvoering gehanteerd.  

 

Fase 3: uitvoering van pilot (november-juni 2022) 

De pilot van 2020-2021 en de voorbereiding voor de zomervakantie, zorgen ervoor dat in 2021-

2022 (bijvoorbeeld november i.p.v. maart) eerder met de uitvoering gestart gaat worden. Dit geeft 

meer tijd en ruimte voor alle betrokkenen in de uitvoering van de modules. 

 

Fase 4: evaluatie en afronding van pilot (juli 2022) 

De evaluatie en reflectie is al gestart bij de eerste stappen die in oktober en november 2020 in de 

pilot werden gemaakt. Het onderzoekscentrum heeft met interviews onder alle betrokkenen de 

percepties van de betrokkenen in kaart gebracht, waardoor de uitvoering van de pilot steeds kon 

worden bijgestuurd. Door het gebruik van de ‘educational design research’ (EDR) 

onderzoekmethode wordt in juni 2021 een werkpakket opgeleverd voor 2021-2022 met daarin 

theoretische inzichten voor ‘tieneronderwijs’ en werkende principes van de pilot. Deze werkwijze 

wordt ook in 2021-2022 gebruikt, waardoor er in juni-juli 2022 een aangescherpt werkpakket 

opgeleverd kan worden -voor intern en extern gebruik-. Deze pilot werkt toe naar een vast 

onderwijsprogramma ‘Oudere kind’ PABO en een aanzet zijn voor het realiseren van het 

vernieuwde curriculum LVO in 2022-2023. In die programma’s is in studiejaar 2 en 3 minimaal 10 

ects gecombineerd (Pabo/LVO). 

 

9. Begroting 

 

Rol Uren Kosten Fte 

Projectleider 480 48.000 0,30 

Kerndocent  600 60.000 0,40 

Gastdocenten  400 40.000 0,25 

Medewerker onderzoekscentrum  150 15.000 0,10 

Schoolopleiders PO en VO (8x 60 uur)  480 26.400 0,30 

Onderwijsontwerper  150 15.000 0,10 

Studentenbekostiging*  240 2.400   

  2500 206.800 1,45 

*10,- euro p.u. (12 studenten x 20 uur) 

 

NB. De begroting komt boven het subsidiebedrag uit. Omdat de ontwikkeling van de modules 

binnen de pilot bijdragen aan de curriculumontwikkeling binnen onze opleiding (Pabo en LVO) 

financieren we uit de eigen middelen de kosten die niet door de subsidie gedekt worden. De 

ontwikkeling is voor ons waardevol in het licht van de gehele curriculumherziening. Vooral het 

samen op werken van de beide opleidingen met het werkveld heeft grote meerwaarde.  

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
  

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijsinstelling Driestar Hogeschool 

 

Adresgegevens Burgemeester Jamessingel 2 
2803 PD Gouda 
T: 0182-540333 

 

Website www.driestar-educatief.nl  
www.driestar-hogeschool.nl  
 

Betrokkenen Dhr. L.N. (Rens) Rottier – Voorzitter College van Bestuur Driestar Educatief 
Dhr. A. (Arjan) van Tol – Opleidingsmanager PABO, HBO Pedagogiek en AD-PEP 
Mw. A. (Annelies) Kraaiveld – Opleidingsmanager PABO 
Dhr. K. (Klaas) Tippe – Opleidingsmanager LVO 
  

Contactpersoon Mw. C.J.W. (Cora) Palsgraaf – Managementassistente 

c.j.w.palsgraaf@driestar-educatief.nl  

Pabo Pilot oudere kind 
aanvraag 

SUBSIDIE-AANVRAAG DRIESTAR HOGESCHOOL 

GOUDA, 06-06-2020 

Bijlage 1. Subsidie-aanvraag juni 2020 

http://www.driestar-educatief.nl/
http://www.driestar-hogeschool.nl/
mailto:c.j.w.palsgraaf@driestar-educatief.nl


 
 
 
  

7 

 

 
Subsidieaanvraag pilot oudere kind (voltijd) 
 

1. Gegevens hogeschool 
 
Driestar Educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage 
levert aan het onderwijs en opvoeding in binnen- en buitenland. Tot Driestar behoren  Driestar 
hogeschool, Driestar onderwijsadvies en een Onderzoekscentrum.  
 

Driestar hogeschool biedt de volgende HBO-bacheloropleidingen aan: Leraar basisonderwijs 
(PABO), leraar voortgezet onderwijs (LVO) en Pedagogiek. Ook hebben we sinds 2019 een AD-

opleiding (associate degree, niveau 5) tot Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast worden 
een tal van onderwijsgerelateerde masters  MLI, MCE, MPM en master PN, schoolleiderschap. en 
post-hbo-opleidingen aangeboden, al dan niet in samenwerking met andere hogescholen (binnen 
het samenwerkingsverband Radiant of ZEG).  

 
Driestar educatief heeft een onderzoekscentrum met expertise op het gebied van 
persoonsvorming, passend onderwijs en didactiek. Daarnaast is er veel expertise op het gebied van 
onderwijs en opvoeding in de vakgroepen pedagogiek (van de verschillende opleidingen).   

 

2. Deelname aan pilot  
 
Vertegenwoordiger van christelijk onderwijs 
29% van de scholen in Nederland is protestants. Driestar speelt een belangrijke rol in het 
christelijk onderwijs in heel Nederland en is als specialistische, monosectorale hogeschool dan ook 

uitermate geschikt om deze vertegenwoordigersrol op zich te nemen.  
 

Expertise in PO en VO 
Driestar leidt zowel leraren voor het basisonderwijs (pabo) op als leraren voor het voortgezet 
onderwijs (LVO). Juist in de verbinding tussen de twee opleidingen ligt de kracht van de pilot 
oudere kind. De expertise op beide gebieden wordt in de pilot oudere kind verenigd. Docenten en 
studenten kunnen veel van elkaar leren. Onze pabo-afgestudeerde studenten doen het goed in de 
onderbouw van het Voortgezet Onderwijs (VO), maar hebben geen vakspecifieke kennis. In het VO 

is er behoefte aan breed gevormde leraren zeker in de onderbouw waar meer en meer gewerkt 
wordt met leraren die een groot deel van de dag met een klas werken. Doordat zowel expertise 
met betrekking tot het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd is binnen 
Driestar is de pilot oudere kind uiterst passend.   
 
Aansluiting bij onze curriculumvernieuwing 

Momenteel bevindt de hogeschool zich in de voorbereidende fase van een curriculumvernieuwing. 

Juist de verbinding tussen de beide opleidingen Pabo en LVO is een van de speerpunten in de 
curriculumvernieuwing. En daarmee de versterking van de verschillende specialisaties die gekozen 
kunnen worden door de studenten. 
 
Naast verbinding tussen de Pabo en de LVO is er ook de verbinding met het werkveld. Beide 
opleidingen werken nauw samen in een construct van samen opleiden (opleiden in de school) met 
het werkveld. De pilot wordt ingezet binnen het concept samen opleiden in de voltijd opleiding. 

 
In de voorbereiding op de 
curriculumvernieuwing is er één 
beroepsprofiel (zie figuur 
hiernaast) ontworpen voor de 
lerarenopleidingen (PO en VO). 

We zien de basis van het 
leraarschap voor beiden 
opleidingen hetzelfde. Alleen in de 
kennisring is er verschil.  
In het nieuwe curriculum wordt 
gewerkt vanuit dit één 
beroepsprofiel (leraar PO en VO) 

dat laat zien wie de leraar is, wat 
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hij weet en wat hij doet. In de vijf beroepstaken wordt het handelen/doen van de leraar 
beschreven. Dit beroepsprofiel is leidend voor het ontwerpen van alle onze opleidingen.  

 
 
Doelstellingen  
Vanuit de verschillende expertises wordt de pilot ingericht met de volgende doelstellingen: 

 Verdiepte kennis op het gebied van pedagogisch handelen en didactiek voor leerlingen van 

8-14 jaar. Meer dan de reguliere student, is deze student bekwaam in het geven van 

onderwijs aan en omgang met deze leeftijdscategorie leerlingen (self-efficacy is een van 

de onderzoeksthema’s). 

o Pabo afgestudeerden die zich inhoudelijk gespecialiseerd hebben in een vak en 

vakdidactiek. Daarmee wordt het basisonderwijs versterkt. 

o VO afgestudeerden die over een breder pedagogisch en didactisch repertoire 

beschikken en daarmee kerndocent van een onderbouw klas zijn.  

 Ontschotting tussen de opleidingen Pabo en LVO waardoor er een betere benutting is van 

kennis en middelen. Hierdoor zal er professionalisering plaats vinden van docenten en 

schoolopleiders in het werkveld. 

 Verdieping van het leren op de werkplek. Waardoor theorie en praktijk meer verbonden 

worden met elkaar en met het handelen van de leraar in de praktijk. 

 Er is een goed doordacht aanbod van pedagogisch en didactische repertoire voor het 

oudere kind. 

Het Driestar onderzoekscentrum  zal verbonden zijn aan de pilot en flankerend onderzoek doen 
naar de winst die op de doelstellingen bereikt wordt. 

 

In de opzet van het nieuwe curriculum van de verschillende opleidingen verdiepen de studenten 
zich vanaf het tweede jaar in één van de volgende leeftijdsspecialisaties: 4-10 jaar, 8-14 jaar of 
12-16 jaar. Dit sluit aan bij het adviesrapport Ruim baan voor leraren dat in 2018 door de 
Onderwijsraad is uitgebracht. De pilot wordt gepositioneerd na de basisopleiding en zal een stevige 
verdieping zijn op de basisopleiding. De pilot zal een impuls geven aan de totale 

curriculumontwikkeling en dan met name op het gebied van 8-14 jaar. Dat is een van de nieuwe 
specialisaties die vorm gegeven gaat worden.  
 
 

3. Planning 
Concreet wordt er samen met hogeschool, werkveld en studenten een pilot ontwikkeld en 

uitgevoerd rond de leeftijdspecialisatie 8 – 14 jaar. In deze pilot volgen PABO-studenten en LVO-
studenten gedeeltelijk een gezamenlijk programma dat plaatsvindt op aan ons verbonden 
opleidingsscholen in de regio. Het zijn studenten die bewust voor deze leeftijdscategorie van 

leerlingen kiezen.  
 
Fase 1: Aanvang project (juli - september 2020) 
Werving van studenten: een aantal derdejaarsstudenten uit de PABO-route Samen Opleiden (die 

hebben gekozen voor de specialisatie oudere kind) en een aantal derdejaarsstudenten uit de LVO-
route Opleiden in de school. Het streven is een groep van minimaal 12 studenten. Studenten 
solliciteren op basis van een motivatie voor leeftijd van de leerlingen en welke waarde ze zien voor 
hun eigen professionele ontwikkeling. 
 
Er wordt een projectleider benoemd met als profiel ‘een verbindende, communicatief sterke 

pedagoog op het snijvlak van PO en VO’,  bij voorkeur met een afgeronde relevante 
masteropleiding.  
 
Verbinding met het werkveld: een aantal schoolopleiders vanuit het PO en vanuit het VO zullen in 

de pilot ingezet worden in de ontwikkeling en uitvoering. Het is een intensieve samenwerking 
tussen opleiding en werkveld met ieder de eigen verantwoordelijkheid voor de opleiding en 
toerusting van de studenten. 

 
Het Hogeschool managementteam (HMT) is opdrachtgever en onderhoudt nauw contact met de 
projectleider. Naast de projectleider bestaat de projectgroep uit docenten en werkveldcollega’s die 
worden ondersteund door (gast)docenten, collega’s uit het onderzoekscentrum, een 
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onderwijsontwerper, een projectmedewerker, een collega van de afdeling DKZ (Dienst Kwaliteit 
Zorg).  

 
In de begroting aan het einde van deze subsidieaanvraag is te lezen hoe groot de tijdsinvestering 
is van de verschillende deelnemers.  
 
Fase 2: Ontwikkelen pilot (oktober 2020 – januari 2021) 
Het eerste semester van het cursusjaar 2020-2021 wordt gebruikt om de pilot voor te bereiden en 
te ontwikkelen. Een aantal randvoorwaarden staan bij de ontwikkeling vast:  

- Basis is het beroepsprofiel dat voor de opleidingen (Pabo/LVO) beschreven is (juni 2020 

gereed). Daarin staat de persoon van de leraar centraal met de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om de beroepstaken uit te voeren (zie figuur op pagina 1). 

- De pilotstudenten volgen één dag per week een gezamenlijk programma op een van de 

scholen in de regio.  

- De pilotstudenten lopen zowel stage in het VO als in het PO.  

- De projectleider is kerndocent en geeft les tijdens de pilot, maar betrekt ook gastdocenten 

uit andere vakgroepen en uit het werkveld.  

- De schoolopleiders hebben een belangrijke rol in de begeleiding van de ontwikkeling van de 

aanstaande leraren.  Het beroepsprofiel is daarbij leidend. 

In het eerste semester is er per twee weken een ontwikkeldag waar alle betrokken aanwezig zijn. 
Het zal een co-creatie zijn van samen leren en ontwikkelen van alle betrokkenen (van student tot 
onderwijsontwerper). 
 

Belangrijke (onderzoeks)vragen tijdens en na deze ontwikkelperiode zijn o.a.: 
- Waar versterkt de expertise vanuit het PO en het VO de leeftijdsspecialisatie oudere kind? 

Dat zal op drie gebieden onderzocht worden: pedagogisch en didactisch handelen, self-

efficacy van de leraar in opleiding, meerwaarde in de school van de student in opleiding 

met deze expertise.  

- Op welke wijze kan de participatie van de opleidingsscholen in de regio in deze pilot uit 

genut worden ten behoeve van de ontwikkeling van de student?  

- Op welke manier evalueren we de pilot tijdens en na het proces?  

Het resultaat van deze fase is een concreet uitgewerkt plan/programma voor de pilot waarvoor 
toestemming is gegeven door het MT en de examencommissie. 
 
Fase 3: Uitvoering pilot (februari – juni 2021) 

In het tweede semester van het cursusjaar 2020-2021 vindt de daadwerkelijk uitvoering van de 
pilot plaats.  
 
Tabel. Planning 

 Semester 1  - voorbereiding  Semester 2 - uitvoering 

Persoon van de 

leraar 

Ontwikkelen inhouden:  Het gaat hier over de 

persoonlijke vorming van de 

beroepsbeoefenaar die richting geeft aan 

drijfveren, verlangens en worldview. Vragen 
als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Hoe wil ik zijn als 

christelijke beroepsbeoefenaar?’ horen bij dit 

aspect van het beroep. 

Begeleiding op de persoon van de leraar. Wie 

ben ik? Waar ligt mijn kracht? Waar liggen zijn 

leerpunten? En dat alles in relatie tot het 

oudere kind (8-14 jaar) 

Kennisinhouden  Ontwikkelen inhouden: Naast de 

kennisinhouden die de overheid voorschrijft, 

kiest Driestar hogeschool vanuit haar visie op 

onderwijs ook eigen inhouden. 

Toepassen van de kennisinhouden; reflectie op 

de werkvloer. Verbinding van theorie met 

praktijk en de koppeling van het handelen in 

de praktijksituatie. 

Beroepstaak 1 

Beroepstaak 2 

Beroepstaak 3 

Beroepstaak 4 

Beroepstaak 5 

Ontwikkelen van de inhouden op basis van de 

expertise uit beide opleidingen gespiegeld aan 

de beroepstaken. 

Uitvoering in de praktijk van het beroep met 

reflectie op de beroepstaken en de 

doorontwikkeling richting lio-bekwaam. 

De student werkt aan zijn bekwaamheden 

zowel in het PO als het VO 

 
Fase 4: Evaluatie (juli 2021) 
Hoewel hierboven ‘juli 2021’ staat begint het evalueren al bij het ontwikkelen. Vandaar dat vanaf 
de start het onderzoekscentrum betrokken is bij deze pilot. De doelstellingen van de pilot zijn 
bepaald.  In elke evaluatiefase zal naast het onderzoekscentrum ook dienst kwaliteitszorg (DKZ) 
onderzoek doen naar de ervaringen en lessen uit de pilot (studenten, docenten, werkveld) en 
hierover verslag uitbrengen aan de projectleider en het HMT.  
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Fase 4. Follow up (na augustus 2021) 

Na afronding van het eerste jaar van ontwikkelen en uitvoeren van de pilot volgt de implementatie 
in de opleiding. Een nieuwe lichting studenten werven voor deze leeftijdspecialisatie (8-14 jaar). 
Daarnaast is het delen van de opbrengsten van belang voor de partners in het werkveld (scholen 
voor PO en VO die aangesloten zijn als stagescholen van de hogeschool). Werven van nieuwe 
partners voor dit specifieke uitstroomprofiel van studenten. Delen met collega-hogescholen binnen 
LOBO, ADEF, Velon. 
 

 

4. Begroting  
Vanwege de waarde van deze pilot voor de ontwikkeling van de hogeschool komt de onderstaande 

begroting hoger uit dan het genoemde bedrag van de subsidie. Deze investering is belangrijk 
vanwege de doelstellingen die gesteld zijn voor deze pilot. Het zal duurzaam verankerd worden in 

de opleiding aan onze hogeschool. 

 

 

Rol Uren Kosten Fte 

Projectleider 400 40.000 0,25 

Kerndocent  400 40.000 0,25 

Gastdocenten 400 40.000 0,25 

Medewerker onderzoekscentrum 150 15.000 0,1 

Docent PO (6 x 60 uur docent begeleiders) 360 36.000 0,2 

Docent VO (6 x 60 uur docent begeleiders) 360 36.000 0,2 

Onderwijsontwerper 150 15.000 0,1 

MT 20 2.000  

Projectmedewerker 40 4.000  

Medewerker DKZ 30 3.000  

Studentenbekostiging* 240 2.400  

  2550 233.400 1,35 

* 10 euro p.u. (12 studenten x 20 uur)     

 
 

Rol Uren Kosten Fte 

Projectleider 400 40.000 0,25 

Kerndocent  400 40.000 0,25 

Medewerker onderzoekscentrum 150 15.000 0,1 

Docent PO (3 x 60 uur docent begeleiders) 180 18.000 0,1 

Docent VO (3 x 60 uur docent begeleiders) 180 18.000 0,1 

Onderwijsontwerper 150 15.000 0,1 

MT 20 2.000 
 

Projectmedewerker 40 4.000 
 

Medewerker DKZ 30 3.000 
 

Studentenbekostiging* 240 2.400   
  1790 157.400 0,9 

* 10 euro p.u. (12 studenten x 20 uur)  
 

 

 
 


