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➢In navolging van de pilot ‘het jonge kind’

➢Specifieke aanpak ook nodig voor ‘het oudere kind’ (8-14 jr)

➢Aandachtsgebieden: ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, 

didactiek + STEAM

➢Duurt 1 jaar lang, daarna hopelijk een vaste specialisatie

Context



Bevorderen van de ontwikkeling van de 

student met betrekking tot de specifieke 

expertise ten aanzien van het oudere kind

Hoofddoel



➢Kennis over ontwikkeling en leerbehoeften van het oudere 

kind

➢Verrijking van het pedagogisch en didactisch 

handelingsrepertoire

➢Visieontwikkeling

➢Herkennen, bediscussiëren en beoordelen van politieke en 

maatschappelijke invloeden op het onderwijs aan oudere 

kinderen

Onderliggende doelen



In een DBE-curriculum vormen de actuele 

en complexe vragen uit de praktijk en de 

leervragen van de student het vertrekpunt 

voor leren en samenwerken. Door 

intensieve samenwerking tussen student, 

docent, werkveld en onderzoekers en een 

aanpak gebaseerd op het gedachtegoed van 

Design Thinking ontstaat een uitdagende 

leeromgeving. Deze is gericht op het 

ontwikkelen van verbindende, 

ondernemende en vindingrijke professionals 

met een sterk moreel kompas.

Context 
DBE curriculum pabo 

NHL Stenden 



Pilot ingebed in



DBE



➢Onderwijs ontwerpen en uitvoeren op basis van de STEAM-didactiek

➢Verwoorden hoe je de STEAM-didactiek als doel en als middel kunt inzetten 

➢Een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen teweegbrengen en 

stimuleren 

➢Benoemen hoe de breinontwikkeling van 8 tot 14-jarigen verloopt en hierop anticiperen

➢Benoemen hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van 8 tot 14-jarigen verloopt en hierop anticiperen 

➢In de klassenpraktijk de volgende pedagogische en didactische instrumenten inzetten: leren zichtbaar 

maken, growth mindset, coöperatieve leerstrategieën, de leerkuil. 

➢De executieve functies benoemen en hierop kunnen differentiëren in de klas. 

➢Visieontwikkeling op ‘onderwijs aan het oudere kind’ en vakkenintegratie 

➢Aandacht voor de overgang van het PO naar het VO (en alles wat daarbij komt kijken) 

Programma in ‘t kort



Flankerend onderzoek 

* Ontwikkeling en begeleiding

– Studenten

– Professionalisering docenten

* Volgen van het proces aan de hand van

– Student begin, tussen en eindmeting – format intakegesprek  + 

summatieve- en formatieve toetsing leergebied

– Docenten

▪ Tweewekelijks doorspreken ervaringen



Flankerend onderzoek
focus

Leeruitkomsten

Bekwaamheidseisen

▪ Onderliggende vragen

› Waarom is ontwikkeling en leren van oudere 

kinderen specifiek

› Hoe doe je dit, wat is er nodig in het proces

› Wat doe je dan in de klas en op grond waarvan.



Pilot gestart vanuit de pabo in Emmen met 9 vrijwillige 

2e jaars studenten.

➢leergebied + atelier, doelgroep bovenbouw po en onderbouw 

vo;

➢werkplekleren: idem;

➢prille kennis en vaardigheden ontwikkeling en leren oudere 

kind o.a als gevolg van brede propedeuse; 

➢nodig: verdieping + extra begeleiding

Stand van zaken



Op weg naar

zicht krijgen op

➢het bevorderen van de ontwikkeling van de student met betrekking 

tot de specifieke expertise ten aanzien van het oudere kind en

➢ het versterken van de capaciteit van collega’s in opleiding en 

werkveld om hieraan bij te dragen binnen het leergebied en de 

bekwaamheidseisen.

➢wat er nodig is om een specialisatieroute oudere kind binnen de 

pabo te realiseren en wat er nodig is om deze te borgen binnen de 

opleiding vanuit verschillende stakeholder perspectieven.



Dank voor uw aandacht


