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Jonge Kind Specialist
Post-hbo

Waarom
Het onderwijs aan kleuters staat in de belangstelling. Dat is niet zo verwonderlijk. De ontwikkeling van kinderen 
op jonge leeftijd is van invloed op hun verdere leven. Een hoogwaardig pedagogisch en didactisch 
onderwijsaanbod is daarom van groot belang. Het is heel goed mogelijk om de ontwikkeling van jonge kinde-
ren in positieve zin te beïnvloeden. Positieve effecten op de ontwikkeling van kleuters hangen niet alleen samen 
met een effectief programma maar ook met de kwaliteit van de specifieke pedagogisch-didactische benadering 
van het jonge kind. Hierdoor komt ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand.

Tijdens de kleuterjaren zien we jonge kinderen, als zij op de juiste wijze gestimuleerd worden, met sprongen 
vooruit gaan in hun ontwikkeling. Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. In spel komen 
alle ontwikkelingslijnen samen. Dit vraagt om kleuterleerkrachten die op de hoogte zijn van de specifieke 
pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand 
komt (Leseman, 2011). Kennis hebben van de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden zijn 
noodzakelijk om een rijke leeromgeving te creëren. Een onderbouwleerkracht moet dan ook over een serie 
specifieke competenties beschikken, die wezenlijk verschillen van de competenties waar een midden- of 
bovenbouwleerkracht over beschikt.

De opleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische 
onderbouwing. De eigen werkplek wordt als belangrijkste plaats voor het leren gezien. Na afloop van de 
opleiding jonge kind specialist is de leraar in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind 
van 3-7 jaar te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Dit wordt gedaan vanuit een onderbouwde visie op 
de ontwikkeling van het jonge kind. De leraar kent de leerlijnen en weet  de ontwikkelingen van het jonge kind 
te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. 

Wat levert het op
Voor de leerkracht: je beter toegerust voelen om een verantwoord en beredeneerd aanbod voor kleuters 
samen te stellen, vanuit toegenomen kennis van o.a. doorgaande leerlijnen.
Voor de school: een specialist in de kleutergroep die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt. In staat 
is om collega’s in andere kleutergroepen te ondersteunen en te coachen. De belangen behartigt van het jonge 
kind op de basisschool.
Voor de kinderen: een enthousiaste en zelfverzekerde leerkracht die de eigenheid in iedere kleuter ziet en het 
onderwijs zo optimaal mogelijk daarop kan afstemmen.

Jij bent opgeleid voor de taak van jonge kind specialist in uw eigen school (of op bovenschools niveau). 
Jij bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind.

Voor wie
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten werkzaam in een kleutergroep. Startende leerkrachten tot zeer 
ervaren leerkrachten omdat de eigen praktijk centraal staat. We kunnen het traject ook voor hbo’ers in de voor-
school verzorgen. Vraag daarvoor naar de specifieke mogelijkheden.

Inhoud
De doelstellingen van de post-hbo-opleiding jonge kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel 
jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van 
het jonge kind (2012). De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

Een eenjarige opleiding, waarin de volgende inhouden aan bod komen:
- Visies op onderwijs aan het jonge kind
- Veranderingsprocessen en je eigen rol als jonge kind specialist in het team (onderzoekend en              

ontwerpend leren)
- Observatie- en signaleringssystemen – en technieken: (handelingsgericht) observeren, volgen van de 

ontwikkeling van kleuters
- De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
- Passend onderwijs voor kleuters
- Een beredeneerd taalaanbod voor kleuters
- Een beredeneerd rekenaanbod voor kleuters

- Spelontwikkeling en spelbegeleiding
- Ouderbetrokkenheid 
- Beeldende en expressieve vakken met kleuters (beeldende vorming, muziek)
- Wetenschap en techniek (onderzoekend en ontwerpend leren)
- digitale didactiek
- sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfregulatie
- motorische ontwikkeling en bewegend spelen en leren

Werkwijze
Per lesdag staan bovenstaande onderwerpen centraal. Naast het presenteren van recente wetenschappelijke 
inzichten en achtergronden wordt een koppeling naar de eigen praktijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten is 
er dan ook behalve kennisoverdracht ruimte voor werkopdrachten, toepassing en uitwisseling. Het verbeteren 
van de onderwijspraktijk is daarbij uitgangspunt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vanuit eigen 
leervragen werken. 

Deelnemers moeten in staat zijn om gedurende de opleiding opdrachten in de eigen kleutergroep uit te voeren. 
Het maken van filmopnames en/of kijken bij elkaar zal hiervan onderdeel uitmaken.

Door wie
Vakinhoudelijk specialisten (o.a. pedagogiek, taal en rekenen) op het gebied van het jonge kind.

Tijdsinvestering
De studiebelasting van de opleiding is 350 uur.

Indeling
Lesdata
Deventer op vrijdag van 09.30-12.45 uur en van 13.15-16.30 uur
2 november 2018, 30 november 2018, 18 januari 2019, 15 februari 2019, 15 maart 2019, 12 april 2019, 
17 mei 2019, 21 juni 2019, 13 september 2019 ,18 oktober 2019, 15 november 2019 (reservedatum)

Enschede
Enschede op donderdag van 09.30-12.45 uur en van 13.15 -16.30 uur
7 februari 2019, 7 maart 2019, 11 april 2019, 16 mei 2019,  20 juni 2019, 12 september 2019, 10 oktober 
2019, 14 november 2019, 16 januari 2020, 5 maart 2020, 2 april 2020

Certificering 
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De deelnemers
ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits de eindopdracht (het
schrijven van een meesterstuk) met een voldoende is afgerond. Naast het diploma word je ingeschreven in het 
Abituriëntenregister.

Kosten
De kosten bedragen €  2.510,00 inclusief materiaalkosten, lunch, diploma en inschrijving in het 
Abituriëntenregister. Exclusief de literatuur t.b.v. het meesterstuk.

Incompany
De opleiding kan ook incompany worden gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen 
van de school. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

Monique ter Bogt, projectcoördinator
T: 088 019 5280
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl
I: www .saxion.nl/apo


