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Aan  : Deelnemers Kennisnetwerk Jonge Kind 
Van  : Barbara de Kort, Henk Verheijde en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda derde bijeenkomst 17 maart 2020 
Datum  : 9 maart 2020 
 

   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van de bijeenkomst op 17 december 2019 
o Concept verslag 

 
3 Actueel 

o Commissie Onderwijsbevoegdheden 
Meer informatie over deze commissie treft u aan op de betreffende website:  
https://www.onderwijsbevoegdheden.com 
Barbara de Kort maakt ook deel uit van de commissie. De stand van zaken wordt 
ter vergadering mondeling toegelicht. 

o Knelpunten rond het onderwijs aan jonge kind 
Annerieke Boland, Ingrid Zijlstra, Cathy van Tuijl, Marieke Tjallema. 
Zij signaleren twee knelpunten bij leerkrachten jonge kind: kennis van leer- en 
ontwikkelingslijnen jonge kind en de verbinding daarvan met spel en daaraan 
gekoppeld een gebrek aan observatievermogen. Bereidheid van hun zijde om een 
professionaliseringsaanbod te ontwikkelen als verdieping binnen de jonge kind lijn 
en de phbo specialist jonge kind. Vraag is of er financiële ruimte is een dergelijk 
aanbod te ontwikkelen 

o Zoals eerder is geconstateerd bestaat er een opleidernetwerk jonge kind bij SLO. 
Zij organiseren een opleidersnetwerkdag op 12 juni. Meer informatie: 
https://events.slo.nl/nl/event/2020-06-12-opleidersnetwerkdag-jonge-kind 

Deels overlappen de doelstellingen elkaar voor wat betreft de informatie-
uitwisseling. Anderzijds is ons netwerk meer ingebed in de directe beleidslijnen 
met OCW en VH. 
 

4 Stand van zaken Heerema  
o Bijgevoegd treft u de betreffende motie aan die op 19 februari 2020 is ingediend. 

Op 3 maart heeft de stemming plaatsgevonden en is de betreffende motie 
aangenomen. Hierover heeft u 4 maart jongsleden een mail ontvangen van de 
voorzitter. Deze informatie is volledigheidshalve bijgevoegd. Toelichting ter 
vergadering 
 

https://www.onderwijsbevoegdheden.com/
https://events.slo.nl/nl/event/2020-06-12-opleidersnetwerkdag-jonge-kind


 
 

5 Concept werkplan: Werken aan (versterking) educatie Jonge Kind  
o In het betreffende plan wordt een overzicht gegeven van al lopende en deels 

uitgevoerde acties en van wat nog gerealiseerd gaat worden. Het aanbod 
professionalisering maakt hier ook deel vanuit.  Nadere toelichting ter vergadering 

  
6 Interactief | Good Practices  

o Esther Reinders verzorgt een presentatie over de wijze waarop de 
Marnixacademie invulling geeft aan de profilering jonge kind.  

 
7 Vervolg 

o Vaststellen ter vergadering volgende vergaderdata. Er staat onder voorbehoud 4 
juni van 10.00 – 12.30 ingepland. 

o Inplannen good practices  
 

8 Informatief 
o Finland exporteert gelukkige en zelfstandige kleuters 
 https://www.paboweb.nl/posts/2443 
o ‘We moeten niet terug naar de KLOS en de PA’ 

https://www.paboweb.nl/posts/2481 
o Kamer is traineren van opsplitsen pabo beu 

https://www.paboweb.nl/posts/2506 
 

9 Rondvraag en sluiting 
 
 

https://www.paboweb.nl/posts/2443
https://www.paboweb.nl/posts/2481
https://www.paboweb.nl/posts/2506

