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DOELSTELLINGEN PILOT

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 

2. De pilot en het daarbij behorende onderzoek draagt bij aan 
kennisvermeerdering en professionalisering van leraren po en vo, 
studenten en lerarenopleiders. 

3. Met behulp van de pilot en het onderzoek vooruitkijken naar een brede 
lerarenopleiding i.s.m. ZAOS (Zeeuwse Academische Opleidingsschool)



PILOT SPECIALISATIE OUDERE KIND



ONDERZOEK

(Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland, 2018)



ONDERZOEK

• Een verkennend onderzoek onder studenten en leerkrachten die 
(stage)ervaring hebben op het snijvlak van PO en VO.

• Een evaluatief onderzoek naar de ervaringen van studenten, 
werkveld en docenten met onderdelen van het onderwijsaanbod 
dat deel uit gaat maken van de specialisatie.

• Een evaluatief onderzoek onder het werkveld/binnen de opleiding 
naar de opbrengsten van de specialisatie→ Is de praktijk 
voldoende verrijkt door het onderzoek?



BOUWSTENEN/MODULES

Overstap van PO naar VO

•Omgaan met verschillende 

niveaus in de klas

•Kinderen voorbereiden op de 

overstap PO→ VO

•Adviesgesprekken

•Kansengelijkheid

Ontwikkelingspsychologie 

en persoonsvorming

•Het tienerbrein & 

identiteitsontwikkeling

•Groepsdynamica & 

meidenvenijn

•Self efficacy

Executieve functies
•Executieve functies in het 

PO en VO

•Eigenaarschap

•Zelfgestuurd leren



SPECIALISATIE IN PABO 3

• Vakinhoudelijk dossier

• Vakdidactisch dossier

• Pedagogisch dossier

30 EC



SPECIALISATIE IN PABO 4 :2023/2024

• Ontwerponderzoek

• Portfolio startbekwaam

• Werkplekleren (LIO)

60 EC



LEERUITKOMSTEN CONCEPT
1. Je realiseert een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat, dat is afgestemd 

op de leefwereld en ontwikkeling van het oudere kind.
2. Je kunt de groepsdynamiek observeren en in kaart kunt brengen en passende 

interventies inzetten om groepsprocessen positief te beïnvloeden.
3. Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijk van het oudere kind, waarbij je gebruik maakt van kennis over 
breinontwikkeling en executieve functies. 

4. Je hebt kennis van hoe het onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en 
voorbereidt op het vervolgonderwijs. Je kunt daarbij aangeven hoe de transitie van 
het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs kan worden verbeterd. 

5. Je organiseert een beredeneerd vakdidactisch aanbod dat hier en nu voor de 
leerling(en) nodig en passend is en houdt daarbij rekening met verschillen tussen 
leerlingen. 

6. Je onderbouwt dat je jouw pedagogisch handelen afstemt op wat hier en nu nodig 
en passend is en kunt daarbij inspelen op maatschappelijke en culturele factoren. 

7. Je toont aan dat je een goede werkrelatie kunt realiseren met collega's, opvoeders, 
professionals en/of relevante derden en doelgericht kunt communiceren.



VERVOLG

• Huidige leeruitkomsten specificeren m.b.t oudere kind
• Specialisatie opnemen in het huidige curriculum
• Ontwikkelingsgericht toetsen ontwikkelen → e-portfolio 

(Mahara)
• Onderzoek verder vormgeven
• Ontwikkelen specialisatie in pabo 4




