Jonge kinderen leren op een andere wijze dan oudere kinderen. De ontwikkeling van
jonge kinderen vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Door de opleiding
Specialist Jonge Kind te volgen is het mogelijk de rol als onderbouwspecialist op één
of meerdere scholen te vervullen. De opleiding Specialist Jonge Kind heeft tot doel
leerkrachten te scholen als specialist in het werken met jonge kinderen in de
basisschool.
Voor deze medewerkers biedt Meer Primair in het schooljaar 2018-2019
15 opleidingsplaatsen voor de in company opleiding:

Post-HBO Specialist Jonge Kind
Deze, door het CPION geregistreerde post-HBO-opleiding, wordt verzorgd door Bureau Meesterschap.
Wat houdt de opleiding in?
De opleiding Specialist Jonge Kind legt zich toe op het vormgeven van uitdagend, betekenisvol en eigentijds
onderwijs vanuit de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind. De specialist bekwaamt zich in de
verschillende visies en werkwijzen op het onderwijs aan jonge kinderen en formuleert een eigen opinie. De Specialist
Jonge Kind bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op de school.
Deze opleiding verbindt de kleutermethodiek en -didactiek met het actuele onderwijs.
De cursisten kunnen als specialist hun competenties op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch
gebied verder ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van
het onderwijs aan en met jonge kinderen op hun school.
Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van de schoolleiding.
De Specialist Jonge Kind moet tijdens de opleiding in de eigen of andere school activiteiten uit kunnen voeren die
behoren bij hun toekomstige specialisme. Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een
onderzoeksopdracht die gerelateerd is aan de eigen praktijk en daarmee bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling
en de ontwikkeling van de school.
Wat is de duur van de opleiding?
De opleiding heeft een studiebelasting van 228 uur. De studiebelasting is onder te verdelen in: 70 uur contacttijd,
172 uur zelfstudie en praktijkopdrachten. Dit is inclusief portfolio en assessments.
Meer Primair zoekt een leerkracht die:
•
HBO+ werk- en denkniveau heeft;
•
een duidelijke motivatie heeft tot deelname aan deze opleiding (geef dit aan in het bijvoegde
intakeformulier).
Meer Primair biedt jou:
•
een volledig bekostigde CPION geregistreerde post-HBO-opleiding;
•
Uitzicht op een LB-functie als specialist Jonge Kind.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met het bestuursbureau van Meer Primair via info@meerprimair.nl of
tel. 023-554 23 58. Of kijk op de website http://www.meerprimair.nl/post-hbo-specialist-jonge-kind/
Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Een ingevuld intakeformulier SJK en CV ontvangen wij graag
uiterlijk woensdag 13 juni 2018 o.v.v. Post-HBO Specialist Jonge Kind sturen naar info@meerprimair.nl. De
gesprekken met de sollicitatiecommissie, welke bestaat uit Yvonne Woestenburg (directeur CBS Vesterhavet) en
Erna van Steen (directeur RKBS St. Willibrordus) zullen in de week van 18 juni 2018 plaatsvinden.
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