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Aan kennis over het jonge kind ontbreekt het gelukkig in brede 

zin niet. Dankzij nieuwe onderzoeken leren we steeds meer over 

de manier waarop het jonge kind zich ontwikkelt. Maar die kennis 

bereikt niet iedere leerkracht. Op de PABO krijgt het onderwerp 

minder aandacht dan in het verleden en ook veel trainingen op 

scholen zijn meer algemeen gericht, niet specifi ek op het jonge 

kind. “En dat terwijl het echt een andere tak van sport is”, zegt Olga 

Franse, RPCZ-onderwijsadviseur en Jonge Kind Specialist. 

Leren versus ontwikkelen

“Kennis over het jonge kind is zo waardevol”, gaat Olga verder. “Bij 

onderwijs aan groep 1-2 gaat het om ontwikkeling in de breedste 

zin van het woord. Helaas merk ik in de praktijk dat hier te weinig 

aandacht voor is binnen scholen. Het is belangrijk dat je goed ob-

serveert, de ontwikkeling volgt en een passend aanbod creëert 

voor alle kinderen in de groep. Als onderwijsadviseur hebben wij 

hier een rol in, om directeuren, IB’ers en leerkrachten hierover aan 

het denken te zetten.” 

Mgr. Heyligersschool

Een school die ze hierin mag begeleiden, is de Mgr. Heyligers-

school in Kwadendamme. Olga komt hier drie dagdelen per jaar 

langs om de kennis en vaardigheden van de leerkracht van groep 

1-2, Gerda Boss, verder te verdiepen en te verrijken. Zo bespreken 

ze samen ook de nieuwste ontwikkelingen en vertalen die naar 

de praktijk van alle dag. “We zijn een kleine school, met maar één 

groep 1-2”, zegt Gerda. “Dus er zijn weinig collega’s waarmee je 

inhoudelijk over jonge kinderen kunt overleggen. 

Aan de ene kant is dat fi jn, want hierdoor kan ik lekker mijn ei-

gen ding doen. Maar soms wil je wel eens ergens over kunnen 

sparren. Over een kind of over nieuwe ideeën en mogelijkheden. 

Dat kan ik met Olga. Ze houdt me bovendien op de hoogte van 

alle nieuws. Daar ben ik steeds benieuwd naar, want ik wil altijd 

nieuwe dingen uitproberen.”

Wederzijds enthousiasme

“Dat is echt haar grote kracht”, reageert Olga. “Gerda staat altijd 

open voor verandering. Ik breng haar nieuwe kennis en ideeën en 

zij gaat er meteen mee aan de slag, ook al is het soms veel. Het is 

zo mooi om te zien hoe creatief ze ermee omgaat om de doelen 

te halen. Een ander zou misschien zeggen ‘hier heb ik geen tijd 

voor’, maar niets is Gerda teveel. Het is ontzettend leuk om met 

haar te werken.”

 Voor Gerda geldt dat idem dito. “Olga’s enthousiasme, haar passie 

voor onderwijs aan jonge kinderen, werkt aanstekelijk. Daar word 

ik zelf ook steeds enthousiast van.”

ONTWIKKELING

VAN HET JONGE KIND
Ze zijn er nog, de KLOS’ers. Juff en en meesters die ooit speciaal opgeleid zijn voor basisonderwijs aan kleuters. 

Deze generatie leerkrachten staat echter op het punt om uit het schoolbeeld verdwijnen. En daarmee ook hun 

kennis. Want hoe goed worden nieuwe generaties vandaag de dag nog opgeleid als het gaat om het jonge kind? 

Is kennis over het jonge kind een ondergeschoven kindje aan het worden? En hoe ga je daar dan als school mee 

om? 

Olga Franse is ‘Jonge kind specialist’ (groepen 1, 2 en 3 en voor- 

schoolse opvang), begeleidster rouwverwerking, ze coacht 

leerkrachten en verzorgt trainingen Kagan Coöperatief Leren.
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De waarde van de basis

Olga benadrukt vervolgens dat deze prettige samenwerking mede te danken is aan schooldirecteur Ivo Collet. “Hij kiest er bewust 

voor om dit te faciliteren. Hij ziet het belang en gunt het zijn leerkracht om te blijven ontwikkelen.” Ivo hier zelf over: “De samen-

werking tussen Olga en Gerda liep al voordat ik hier kwam, maar ik zag meteen de meerwaarde ervan. Gerda doet alles met zoveel 

passie en zo doordacht. Echt bijzonder. En ze maakt nog steeds stappen, mede dankzij de nieuwe inzichten die Olga haar geeft. 

Deze 1-op-1 begeleiding is ideaal. Het is maatwerk en het maakt dat we echt mooie dingen kunnen bereiken. Natuurlijk zit er wel 

een prijskaartje aan, maar de basis voor de resultaten van leerlingen in groep 8, wordt gelegd in groep 1-2. Daar ben ik van over-

tuigd. En de waarde van die basis, is niet in geld uit te drukken, zo belangrijk.”

Het mooiste wat er is

Wie dit alles leest, over enthousiasme, leergierigheid, verandering en passie, verwacht misschien niet direct met een leerkracht 

te maken te hebben die richting haar pensioen gaat. Toch is dat bij Gerda zo. “Zo wil iedereen eruit toch?”, begint Olga. “Gepassi-

oneerd en gedreven tot de laatste dag. Ik vind dat echt prachtig.” En Gerda zelf: “Mensen vragen wel eens ‘Hoe lang moet je nog?’, 

maar dan denk ik ‘Hoe lang mág ik nog?’ . Ik besef dat er een moment is dat je moet stoppen. Maar tot die tijd wil ik gewoon alles 

uit kinderen halen wat erin zit. Ik wil uitdagend onderwijs geven, ontwikkelingsvolgend en doelgericht. Ik wil vrolijke kinderen 

zien, die blij zijn met wat ze ontdekken, elkaar van alles leren en elkaar helpen. Kinderen die trots zijn op wat ze kunnen. Dat vind 

ik het mooiste wat er is.”

Kwaliteit

Wat Olga betreft zou iedere school een Gerda en een Ivo moeten hebben. “Zo gedreven, creatief en betrokken bij het jonge kind. 

Ik denk dat Ivo en Gerda zelf niet beseff en hoeveel kwaliteit ze in huis hebben en hoe bijzonder dat is. Ze zullen het ook niet van 

de daken schreeuwen, omdat het in hun ogen normaal is. Daarom vind ik het leuk dat we dit verhaal nu kunnen delen. Ik hoop dat 

het veel anderen inspireert. Dat zij ook inzien hoe belangrijk het is om gedegen kennis van het jonge kind in huis te hebben. En 

dat ze weten dat RPCZ hen hierbij kan helpen. Niet iedereen weet dat. We worden wel gezien als onderwijsadviseurs, maar RPCZ 

is zoveel meer dan dat. We zijn een expertisecentrum, met enorm veel specialistische kennis in huis. Kennis die we graag voor 

scholen inzetten. Hoe de Mgr. Heyligersschool daar gebruik van maakt, vind ik echt fantastisch.”


