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Overzicht Pilots JK

Leeftijd Start 2020: n = 
Fontys JK 1e jaar 10
IPABO JK 1e jaar 19
NHL Stenden JK 2e jaar 26
VIAA JK / OK 1e jaar 7
Windesheim JK 1e jaar 11
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Studenten zijn gemotiveerd en enthousiast

V
oettekst

‘Ik vind dat dit eigenlijk geen pilot zou 
moeten zijn maar dat alle studenten dit 
moeten doen, zelf leren nadenken over 
onderwijs aan het jonge kind.’

‘Ik had echt niet verwacht dat er zo veel 
komt kijken bij kleuteronderwijs.’

‘Het boek is fijn, nu hoef ik niet eerst 6 
boeken door om uiteindelijk een klein 
stukje te vinden wat over kleuters gaat.’

(NHL Stenden)
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Werkveld heeft behoefte aan beter opgeleide 
leerkrachten Jonge kind in werkveld, o.a. in IKC’s. 

Start samenwerkingsverband jonge kind, leerkrachten en 
docenten (VIAA)

Onderwijsontwikkeling i.s.m. werkveld en Ad PEP 
(Windesheim) V
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Studenten ontwikkelen zich sneller / vroeger op 
specifieke JK-kennis en vaardigheden, m.n. 
observeren, ontwikkelingsgerichte aanpak
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Vooruitkijken

Ik: ‘Wie willen jullie zijn?’
Y: ‘Ik wil graag achter het winkeltje.’
Ik: ‘Oh, jij wilt graag de verkoper zijn?’
Y: ‘JA’
F: ‘Ik wil iets gaan kopen in de winkel.’
Ik: ‘Oke, dus jij wilt de klant zijn?’
F: ‘Ja’
M: ‘Ik wil ook wel de klant zijn.’
Ik: ‘Oke, dan hebben we de rollen verdeeld.’

Observatie (student IPABO)

• De kinderen doen doen-alsof- spel
• De kinderen zijn allemaal bezig om hun plan van het 

vooruitkijken uit te voeren.
• Doordat F heeft gezien dat M een jas aantrekt naar de 

winkel, doet zij dat ook.
• F doet niet alsof ze gaat fietsen naar de winkel, dit was wel 

haar plan. 
• M speelt vooral in zijn eentje. Hij kiest en doet alles 

zelfstandig.
• Tijdens het vooruitkijken heeft M gehoord dat hij de klant 

is. Hij gaat naar het winkeltje en zegt: ‘Hallo, ik ben de 
klant.’ 

• Y speelt alsof zij de verkoper is. Ze vraagt: ‘Wilt u een 
bonnetje mee?’

• Sleutelervaringen: Taal en ontluikende geletterdheid, 
hoeveelheid, initiatief en sociale relaties en classificatie
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Studenten zetten werkende principes JK ook in 
andere contexten in

Zelfbewuste studenten: wat moet je wel/niet doen bij jonge 
kind.

Student in groep 7 werkt vanuit betrokkenheid en geeft les 
anders vorm. (Fontys) V
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Uitdagingen

• Samenwerking met het werkveld: 

op hoger niveau vaak goed. Kwaliteit begeleiding sterk 
afhankelijk van mentor.

• Animo van eerstejaars studenten is laag

• Specifieke rol van JK-leerkrachten in schoolteam nog niet 
helder 
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Aanbevelingen aan pabo’s - 1

Start van de studieroute na bredere oriëntatie op (primair) 
onderwijs (maar eerder dan ‘gangbare’ 
leeftijdsspecialisatie)

Sterke afstemming met mentoren en schoolopleiders

Verdere invulling bekwaamheden Leeftijd >>
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Nabije toekomst

Vier ‘bekwaamheden’ bij afstuderen:

- ‘gewone’ leeftijdsspecialisatie: OK en JK

- specifieke studieroute: OK+, JK+
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Behoefte aan

- Beroepsbeelden

- Bekwaamheidsprofielen (i.c.m. ontwikkelingen rond 
leeruitkomsten)

- Specifieke kennisbasis – op onderdelen

- Voorwaarden aan omvang studieroute (vs. 
Leeftijdsspecialisatie), bv. in aantal ECs
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