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Aan  : deelnemers Kennisnetwerk Jonge Kind 
Van  : Barbara de Kort, Henk Verheijde en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda tweede bijeenkomst 17 december 2019 
Datum  : 10 december 2019 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van de bijeenkomst op 8 oktober jongstleden 
o Gespreksimpressie, zie bijgevoegd 
o Een bijgewerkte lijst van deelnemers, zie bijgevoegd. 

 
3 Actueel en informatief 

o Stand van zaken motie Rog en Heerema  
Nb: Dorina Veldhuis is namens OCW aanwezig voor het beantwoorden van 
vragen. 
De betreffende motie is op 7 november kamerbreed aangenomen. 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vl3fcre1g4z1#
p1 

In deze motie wordt de regering verzocht, bij de uitwerking van de afspraak in het 
regeerakkoord over de differentiatie op de pabo, het per volgend studiejaar 
mogelijk te maken dat studenten naast de huidige pabo ook kunnen kiezen voor 
een gespecialiseerde pabo gericht op het jonge kind of een gespecialiseerde pabo 
gericht op het oudere kind en de eventuele toelatingseisen en bevoegdheidseisen 
daarop aan te passen. 
 

o ‘Onderwijs aan jonge kinderen vraagt om de meest capabele leerkrachten’ 
Annerieke Boland heeft op verzoek een aantal oneliners geformuleerd die kunnen 
dienen als input, richtlijn of argument. Het betreffende document is bijgevoegd. 

o Projectplan expertise centrum jonge kind educatie 
o Denkrichting vanuit LOBO 

Mondelingen toelichting, ook met betrekking op het ‘pamflet’ (in ontwikkeling). 
o OESO rapport 

Bijgevoegd is het OESO rapport ‘Starting strong III, A quality toolbox for early 
childhood education and care’. Pagina’s 143 t/m 150 gaan specifiek over wat er 
bekend is vanuit internationaal onderzoek over de relatie tussen opleiding van 
professionals en de proceskwaliteit op de groep, en in sommige gevallen ook de 
relatie daarvan met de ontwikkeling van kinderen, maar dat laatste is vaak niet 
onderzocht.   



 
 

4 Interactief | Good Practices  
o Cathy van Tuijl en Gerdie Deterd Oude Weme verzorgen een presentatie over de 

wijze waarop Saxion invulling geeft aan de profilering jonge kind.  
Bijgevoegd treft u de betreffende presentatie ter voorbereiding aan.  
Aansluitend zal worden ingezoomd op een aantal verkennende / verdiepende  
vragen. Deze vragen zijn vermeld op de laatste dia. 

 
Expertisecentrum Het Jonge Kind 
De ontwikkeling van jonge kinderen van 0 tot 7 jaar is essentieel. Wat kinderen 
tijdens die levensfase leren en ontwikkelen bepaalt hun verdere (school)loopbaan.  
Expertisecentrum Het Jonge Kind verbindt kennis, expertise en goede 
praktijkvoorbeelden. Lectoraten, opleiding en werkveld werken nauw samen aan 
goede educatie/onderwijs voor jonge kinderen om zo alles uit die unieke 
ontwikkelingsfase te halen. We delen deze kennis door opleidingen, kortlopende 
scholingen, trainingen en lezingen aan te bieden. 

 
5 Vervolg 

o Vaststellen ter vergadering volgende vergaderdata  
(voorstel begin maart en eind mei) 

o Inplannen good practices  
 

6 Rondvraag en sluiting 
 
 


