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Evaluatieonderzoek 2021



ØIn navolging van de pilot ‘het jonge kind’
ØSpecifieke aanpak ook nodig voor ‘het oudere kind’ 

(8-14 jr)
ØAandachtsgebieden: ontwikkelingspsychologie en 

breinontwikkeling, pedagogiek, didactiek

Uitgangspunten



Bevorderen van de ontwikkeling van de 
student met betrekking tot de specifieke 
expertise ten aanzien van het oudere kind

Hoofddoel



Invulling pilots

Start pilot Wanneer Grootte 
groep

Invulling Samen 
met LVO

Samen 
opleiden

Specifiek

Driestar 2020 Jaar 
2,3,(4)

12 2e jaars
groep 
SAM

10 – 15 
etc in jaar 

2 en 3

++

VIAA 2020 Jaar 1,2 25 (jr 1: 
16, jr2: 9)

20% v.d. 
lessen

- +
(ism SCOPE)

HZ * Jaar 3,4 - ++
NHL 
Stenden

2021 Jaar 
2,(3,4)

9 Om de 
week

klein deel + STEAM



ØEr is behoefte aan meer kennis over ontwikkeling en leren van kinderen van 8-14 jaar
Over het jonge kind is al meer bekend en er is meer aandacht voor

ØEr lijkt een (extra) tekort te zijn aan leerkrachten groep 7 / 8
ØOvergang PO naar VO kan en moet verzacht worden, de specialisatie kan hier een rol in spelen; alleen al 

door meer verbinding tussen PO en VO-scholen
ØProgramma Pabo en LVO liggen dichter bij elkaar dan verwacht (Driestar)
ØBij VO-scholen is er vraag naar starters vanuit PO

Ø(Nog) weinig bewuste toepassing van opgedane kennis over OK in stagepraktijk (NHL Stenden,  …)
ØStudenten van pabo en LVO samen modules laten volgen is een succes (Driestar)

Eerste bevindingen



ØStudenten in alle specialisatieroutes moeten wel de algemene kennisbasistoetsen doen. Dit heeft impact 
op de ruimte die er in colleges is voor specialisatie. 

ØMoeten we naar een specialisatie die ook een bevoegdheid voor VO oplevert? Zo ja, voor welke vakken? 
ØDe specialisatieroute Jonge Kind lijkt meer aan een behoefte te voldoen (vanuit het werkveld?)
ØIn hoeverre behoort deze specialisatie tot de basis of zou het aangeboden moeten worden via nascholing 

/ aandacht in inductietraject? Hoe zou dat eruit moeten zien?
ØHoe diep moet de specialisatie gaan?
ØMoeten stage-opdrachten aangepast worden?

ØRooster pabo / LVO is moeilijk samen te voegen (online ging nog wel)

Uitdagingen / vragen



ØNiet in het eerste jaar starten – brede oriëntatie

ØIn principe in het tweede jaar starten

ØEind tweede jaar moet de mogelijkheid zijn om de keuze te herzien*

ØHelder accent, zodat het duidelijk is waar studenten voor kiezen en waarom je dat zou doen (inhoud, 
leeruitkomst en toekomstperspectief)

Voorlopige aanbevelingen



Dank voor uw aandacht


