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Inleiding 
September 2020 is de pabo van Hogeschool Viaa gestart met de dubbele pilot specialisatie jongere 

en oudere kind. Deze pilot richt zich op het eerste jaar van de reguliere voltijdopleiding en beperkt 

zich tot één klas met studenten die na intake in die klas zijn geplaatst. Deze klas kan verder 

specialiseren in het tweede jaar per september 2021 en daarna ook in de resterende opleidingsjaren. 

Zo ontstaat een volledige specialisatieroute1. Tot nu toe zijn de ervaringen met deze 

specialisatieroute overwegend positief te noemen. Door flankerend onderzoek vanuit het lectoraat 

Goede Onderwijspraktijken van Viaa is in beeld gebracht hoe studenten, docenten en het werkveld 

de specialisatieroute waarderen, waar de sterke kanten liggen en wat verbeterd kan worden. 

Hogeschool Viaa wil de specialisaties met behulp van de pilot verder ontwikkelen en vraagt daarom 

verlenging van de genoemde dubbele pilot aan. Hieronder vindt u de aanvulling op het plan van 

aanpak. Vanuit de onderzoeksresultaten en evaluaties zijn er bijstellingen gedaan in het plan en 

enkele nieuwe resultaten geformuleerd. Daarbij is extra aandacht besteed aan professionalisering 

van docenten en kennisdeling met andere instituten en kennisdeling binnen het netwerk van 

opleidingsscholen waar Viaa mee samenwerkt in het samenwerkingsverband Scope2. 

Schets van de specialisatieroute 
Kort voor de zomer van 2020 is een projectgroep gestart met het ontwikkelen van het eerste jaar van 

de specialisatieroute binnen de reguliere voltijdopleiding. Onder aspirant-studenten is geworven om 

binnen de specialisatieroute te gaan doen. Na een intake, bestaande uit het schrijven van een 

motivatiebrief en een gesprek volgens de STARR-methodiek zijn zes studenten geplaatst voor de 

specialisatie jongere kind en tien studenten binnen de specialisatie oudere kind. In september is de 

specialisatieklas (bestaande uit zowel jongere-kind- als oudere-kind-specialisten) van start gegaan. 

Een deel van de colleges volgen zij als gehele klas. In deze colleges wordt regelmatig – meer dan in de 

reguliere route – de toespitsing gemaakt naar zowel jongere als oudere kinderen. Een ander deel van 

de colleges is specifiek gericht op de specialisatie. Het gaat daarbij om colleges in de themalijn en in 

de diverse vakgebieden. Die colleges worden in de regel gegeven door docenten met extra expertise 

op het gebied van het jongere dan wel oudere kind. De specialisatiegroepen vormen een eigen PPO-

groep3 met een docent die ook extra expertise heeft op het gebied van jongere dan wel oudere kind. 

In het werkplekleren zijn studenten op specifieke plekken geplaatst waar de werkplekcoach hen goed 

kan begeleiden passend bij de specialisatie. Met deze gespecialiseerde werkplekcoaches is 

regelmatig overleg.  

Begin april 2021 zijn er nog vijf studenten jongere kind en tien studenten oudere kind aanwezig in de 

specialisatieroute. Eén student is gestopt met de opleiding. Een groep studenten uit de reguliere 

voltijd heeft een verzoek ingediend om in het tweede jaar alsnog in te stromen in de 

specialisatieroute. Dat verzoek is welwillend in behandeling genomen. Het zal inhouden dat deze 

studenten een aantal onderdelen uit de specialisatie gaan inhalen. 

                                                            
1 De term specialisatieroute wordt in dit document gebruikt voor de variant op het reguliere voltijdcurriculum 
die de studenten met jongere dan wel oudere kind specialisatie. 
2 Scope bestaat uit de opleidingsscholen van 16 scholenclusters en de Educatieve Academie van Hogeschool 
Viaa. Binnen deze samenwerking vindt het werkplekleren van studenten plaats en professionalisering van 
startende en ervaren leerkrachten van de scholen. Zie ook scopesamenopleiden.nl . 
3 PPO-groepen zijn lesgroepen van maximaal 15 studenten. PPO staat voor persoonlijke professionele 
ontwikkeling; een leerlijn waarin studiebegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk meesterschap, 
reflectie en coaching bij elkaar komen. 

https://scopesamenopleiden.nl/
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Tevens zijn er onderwijsvisies en nieuwe competentieprofielen voor jongere en oudere kind 

beschreven in samenwerking met het werkveld die voor studenten een spiegel vormen voor het 

eigen leerproces en bovendien de basis vormen om de opleiding en toetsing in het werkveld vorm te 

geven. 

Ervaringen in de specialisatieroute 
Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van studenten 

in de specialisatieroute. Daarin zijn de thema’s opleiding (colleges en toetsing) en werkplekleren 

onderscheiden. Ook docenten zijn bevraagd en er heeft een evaluatie plaatsgevonden binnen de 

bestuurdersvergadering van Scope.  

Studenten geven de volgende punten aan over de opleiding binnen het instituut: 

- Docenten passen lessen goed aan op de specialisatie jongere kind en houden duidelijk 

rekening met de specialisatie. 

- In de oudere kind specialisatie blijken docenten daar juist meer moeite mee te hebben. 

Docenten kennen vooral wat betreft de VO-leeftijd minder praktijkvoorbeelden.  

- Toetsen zijn over het algemeen voldoende aangepast aan de beide specialisaties. Een enkele 

keer gaat dat mis en sluiten toetsopdrachten niet goed aan. Er lijkt ook verschil in grootte of 

zwaarte te zijn tussen toetsopdrachten gericht op jongere kind of oudere kind. 

Studenten geven het volgende aan over het werkplekleren: 

- Bij jongere-kind-specialisten blijkt de kwaliteit van de begeleiding van het werkplekleren 

sterk afhankelijk te zijn van de werkplekcoach. Wie een onderbouwspecialist treft als 

werkplekcoach kan meer leren dan anderen. 

- Studenten uit de specialisatie oudere kind zijn enthousiast over het werkplekleren. Ook voor 

hen is het afhankelijk van de werkplekcoach of de specialisatie goed uit de verf komt, in de 

meeste gevallen gaat dat goed. De verhouding tussen stage in de onderbouw, bovenbouw en 

het voortgezet onderwijs moet opnieuw bekeken worden. 

Docenten van de pabo noemen onderstaande aandachtspunten: 

- Er is behoefte aan professionalisering. Docenten hebben soms nog te beperkte expertise 

over het jongere kind of oudere kind om gespecialiseerde lessen goed te geven. Daarbij 

wordt ook het opdoen van praktijkervaring door instituutsdocenten in het PO en VO 

genoemd. 

- Docenten voelen spanning tussen het aanbieden van gespecialiseerde lessen en het 

behandelen van de volledige kennisbasis van hun vak. 

- Toetsen zijn beperkt aangepast. De ruimte om gedifferentieerd te toetsen wordt beperkt 

ervaren. 

- Docenten willen vaker met gastdocenten uit de praktijk werken in hun lessen of in het 

ontwikkelen van onderwijseenheden. 

Onderstaande punten zijn in de evaluatie in de Scope-bestuurdersvergadering naar voren gekomen: 

- Enthousiasme over de specialisatie. 

- Behoefte aan professionalisering van de werkplekcoaches, waardoor de begeleiding van de 

student verbeteren kan. 

- Het blijven zoeken van geschikte leerwerkplekken met een rijke leeromgeving. 

- Ontwikkelen van een visie op de doorgaande lijn van 0 tot 14 jaar in de scholenclusters. 

- Behoefte aan regelmatig contact en uitwisseling van informatie tussen de projectgroep 

specialisatie, curriculumcommissie en de stuurgroep van Scope. 
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Bijstelling en aanvulling voor 2021-2022 
Vanaf september zal een nieuwe specialisatieklas starten in jaar 1. De bestaande groep zal 

doorstromen naar het tweede jaar. Dat betekent dat het tweede jaar van de specialisatieroute 

ontwikkeld wordt en dat het eerste jaar – met verbeteringen – opnieuw uitgevoerd gaat worden. De 

gekozen werkwijze als weergegeven in de schets van de route zal gehanteerd blijven en tevens als 

basis dienen voor de ontwikkeling van het tweede jaar. 

Naast het ontwikkelen van de inhoud van de specialisatieroute zal extra aandacht worden besteed 

aan een aantal zaken. Centraal daarin staat de start van een expertgroep jongere kind en een voor 

oudere kind. Deze groepen worden (deels) binnen Scope gepositioneerd, zodat er experts vanuit de 

opleiding (het instituut) en de opleidingsscholen in opgenomen kunnen worden, aangevuld met 

experts uit het VO. Deze expertgroepen kunnen – naast de ontwikkeling van de specialisatieroute – 

op diverse fronten hun bijdrage leveren, namelijk in: 

- Verbreden en verdiepen van de expertise van docenten aangaande het jongere en oudere 

kind 

- Professionaliseren van werkplekcoaches 

- Visievorming en ontwikkeling van doorlopende leerlijnen van 2 tot 14 jaar. 

- Functioneren als (gast-)docent in lessen en ondersteunen bij het ontwerp van 

onderwijseenheden. 

In het komende jaar zal verder geïnvesteerd worden in herziening van een aantal toetsen. De 

curriculumcommissie zal met docenten de balans verkennen tussen de kennisbases en de brede 

bevoegdheid aan de ene kant en de wens om sterker te specialiseren aan de andere kant en daar 

richting in aangeven. 

Na dit tweede jaar wordt de specialisatie voor de resterende jaren van de opleiding ontwikkeld. De 

plannen daarvoor worden uiterlijk januari 2022 gemaakt. 

Kennisdeling 
Hogeschool Viaa zal in het komende studiejaar nadrukkelijk contact zoeken met andere instituten om 

te informeren over het proces dat doorlopen is, over goede en minder goede keuzes die gemaakt zijn 

en de gevolgen daarvan om zo anderen op weg te helpen met het bouwen van een eigen 

specialisatieroute. Concreet wil de hogeschool haar kennis delen door: 

- het uitbrengen van een vrij verkrijgbare publicatie over de specialisatie waarin student, 

docent en werkveld aan het woord komt; waarin ontwikkelde visie, gespecialiseerde 

competentieprofielen en onderzoeksresultaten gedeeld worden en de opzet van de 

specialisatieroute te vinden is. 

- deelname aan landelijk expertisecentrum jonge kind, zowel met docent als 

vertegenwoordiger uit het werkveld. 

- uiteraard volledig mee te werken aan onderzoek dat vanuit het ministerie van OCW dan wel 

de VH wordt geïnitieerd. 

Ook andere kansen tot kennisdeling zullen benut worden. De op te richten expertgroepen jongere en 

oudere kind zullen zich presenteren op social media, platforms als Velon en de website van Viaa of 

Scope. 

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken blijft flankerend onderzoek doen naar de ervaringen in en 

de resultaten van de specialisatie en zal daar ook over publiceren. 
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Verwachte resultaten van de pilot 
Hieronder staat een samenvatting van de voorgenomen acties met resultaat, planning en kosten. Een 

aantal acties kan (deels) worden uitgevoerd in de staande organisatie. Daarvoor zijn de kosten niet 

meegerekend. De kosten van een uur docentinzet is vastgesteld op €75,= 

Beoogd resultaat Actie Tijdpad Kosten 
Oprichting expertgroep 
jongere en oudere kind 
binnen Scope 

Leden voor expertgroepen werven en 
opdracht formuleren 

Mei 2021-
oktober 
2021 

Staande organisatie 

Docententeam is 
voldoende 
geprofessionaliseerd om 
studenten in de 
specialisatieroute les te 
geven en te begeleiden 

Expertgroepen verzorgen teambrede 
professionaliseringsmomenten 

Oktober 
2021-
augustus 
2022 

120 uur inzet; €9.000,= 
Teambrede professionalisering 
2x2uurx40docenten=160uur; 
€12.000,= 

Werkplekcoaches zijn 
toegerust om studenten 
in de specialisatie te 
begeleiden 

Expertgroepen verzorgen training aan 
werkplekcoaches in groepen en waar 
nodig individueel. 

Oktober 
2021-
augustus 
2022 

100 uur inzet; €7.500,= 

Voldoende 
leerwerkplekken met 
een rijke leeromgeving 
voor studenten 

Expertgroep verrijken leerwerkplek 
Zoeken van plekken door cie wpl in 
samenwerking met Scope 

Juni 2021-
augustus 
2022 

Staande organisatie 
 

Tweede jaar van 
specialisatieroute is 
ontwikkeld en 
uitgevoerd. 
Verbeteringen in jaar 1 
zijn doorgevoerd. 

Projectgroep (als onderdeel van 
curriculumcommissie) stuurt 
ontwikkeling van curriculum aan. 
Colleges en toetsing zijn passend bij 
specialisaties gemaakt zowel in jaar 1 
als 2. 
 

Mei 2021-
april 2022 

Gedeeltelijk staande organisatie 
Projectgroep: 200uur; €15.000,= 
Docentinzet: 150uur; €11.250,= 
 
 

Er is een plan 
opgeleverd voor de 
ontwikkeling van jaar 3 
en 4. 

Projectgroep (als onderdeel van 
curriculumcommissie) stelt plan op 
met beschrijving van aan te passen 
inhouden, tijdpad, kosten. 

oktober 
2021-
januari 
2022 

Projecturen: 40uur; €3.000,= 

Specialisatieroute is met 
studenten, werkveld en 
docenten geëvalueerd. 
Er is een 
onderzoeksrapport dat 
de resultaten, sterke en 
zwakke kanten van de 
route toont. 

Het lectoraat bereidt evaluaties voor, 
die in diverse bestaande 
overleggen/structuren gehouden 
worden en werkt rapportage uit. 
Het lectoraat voert flankerend 
onderzoek uit bij de specialisatieroute 
en levert een rapportage aan. 

september 
2021-juni 
2022 

Deels staande organisatie 
Extra uren: 100uur; €7.500,= 

De opgedane ervaring 
en kennis is gedeeld met 
andere pabo’s en 
betrokkenen 
 

Projectgroep maakt een publicatie 
over de specialisatieroute, het proces, 
evaluatie en onderzoeksresultaten. 

Januari 
2022-mei 
2022 

100 uur; €7.500,= 

Projectgroep grijpt kansen aan 
lopende het jaar om de 
specialisatieroute voor het voetlicht te 
brengen. 

September 
2021-juli 
2022 

50 uur; €3.750,= 

Projectgroep en/of lectoraat werkt 
mee aan landelijk geïnitieerd 
onderzoek 

Hele jaar 40 uur; €3.000,= 

Viaa is duidelijk 
vertegenwoordigd in 
landelijk 
expertisecentrum jonge 
kind 

Viaa vaardigt een vertegenwoordiging 
af in het landelijk expertisecentrum 
bestaande uit een docent en 
vertegenwoordiger van werkveld. 

Hele jaar Staande organisatie 

Totaal   1060 uur inzet 
€79.500,= 
Hogeschool Viaa investeert €4.500,=  

 


