
mee aan de slag te gaan en de stimulans 
van de docenten en het leerteam zijn heel 
waardevol gebleken tijdens het opleidings-
jaar. Maar er waren ook de nodige uitdagin-
gen. Tamara licht toe: ‘Het schrijven van  
het meesterstuk heeft veel van mijn 
door zettingsvermogen gevraagd. De eerste 
stap: komen tot een goede onderzoeks-
vraag, was vooral heel lastig. Door te 
sparren met mijn leerteam en de vaste 
begeleider, op te geven en toch weer door 
te gaan is het mij uiteindelijk gelukt een 
doordacht werkstuk af te leveren, waar  
ik nog steeds trots op ben.’ 

Tamara ziet regelmatig enkele leerkrachten 
uit haar leerteam: ‘We kijken soms bij elkaar 
in de groepen, praten over actuele ontwik-
kelingen en gaan af en toe samen lunchen. 
Ik vind het heel waardevol om op deze 
manier nieuwe mensen te leren kennen 
die ook deze uitdaging zijn aangegaan!’

‘De methode meer 
loslaten en met  
lef eigen aanbod 
voor kleuters  
samenstellen’

Ook jonge kind specialist worden?
Op 18 september start in Den Haag 
de post hbo-opleiding Jonge Kind 
Specialist, een samenwerking tussen 
HCO en De Haagse Hogeschool. 
Kijk voor meer informatie op 
www.hco.nl/agenda/post-hbo-
opleiding-jonge- kind-specialist/

Met jonge kinderen werken vraagt specifieke kennis en 
vaardigheden van een leraar of pedagogisch medewerker. 
Daarom hebben HCO en de Haagse Hogeschool de  
post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist ontwikkeld.  
In september 2019 start de opleiding voor de tweede keer  
in Den Haag. Tamara Eekhout, leraar groep 1-2 op OBS 
Houtwijk vertelt over haar ervaringen met de opleiding. 

De Post hbo-opleiding 
Jonge Kind Specialist

Tamara: ‘Ik wilde mijn onzekerheid omzetten 
in bewust en overtuigd handelen in de 
kleuter klas. Het leek me goed om een 
uitdagende en beredeneerde speelleer-
omgeving te creëren die nog beter aansluit 
bij jonge kinderen. Ik wilde ook leren 
gerichte interventies hierin te doen en 
kinderen uit te dagen. Dat waren voor mij de 
voornaamste redenen om mij in te schrijven 
voor de opleiding. Met deze opleiding leer  
je de huidige methodes meer los te laten, 
om het onderwijsaanbod vervolgens zelf 
samen te stellen.’ 

Een jaar later heeft Tamara de eerste 
stappen gezet in haar dagelijkse werk: de 
doorgaande lijn in beredeneerd aanbod en 
betekenisvolle spelsituaties worden steeds 
beter zichtbaar, niet alleen in haar klas maar 
ook in de rest van de school. Aan ambitie 
geen gebrek. Tamara: ‘Ook in groep 3 maken 
we het komende schooljaar een start met 
het inrichten van rijke, thematische hoeken. 

We durven nu ook in de hele breedte van  
de onderbouw de methode steeds meer los 
te laten en met lef het eigen aanbod samen 
te stellen.’ De opleiding heeft hiermee van 
Tamara een nog betere juf gemaakt, maar 
ook haar collega’s geïnspireerd. In het team 
worden de effecten besproken en omgezet 
in beleid. 

De afwisseling tussen theorie en praktijk, de 
handreikingen om er in de eigen organisatie 
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