
Kennisnetwerk Jonge Kind 
 
 
 
 
Memo ter vervanging overleg 17 maart 2020 
 
 
Aan  : deelnemers Kennisnetwerk Jonge Kind 
Van  : Barbara de Kort  
Onderwerp : agendapunten; besluit- en actiepunten. 
Datum  : 16 maart 2020 
 
 

Aanleiding voor en toelichting op memo 
 

 
Inmiddels heeft ieder bericht ontvangen van het afgelasten van het overleg op 17 maart. Met 
dit memo beoog ik ieder zo goed mogelijk te informeren over standen van zaken en leg ik 
graag de vanuit de reeds toegezonden agenda besluit- en actiepunten voor.  
 
Graag nota nemen van deze besluit- en actiepunten, waar gevraagd graag via de mail reactie. 
Ik volg in dit memo de geagendeerde punten. 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst op 17 december 2019 

o Er is een concept verslag toegezonden. We stellen het verslag bij de volgende 
bijeenkomst vast.  
Check even of er naar aanleiding van het concept vragen en opmerkingen zijn; zo 
ja: graag via de mail aangeven. 
 

Actueel 
o Motie Heerema 

Stand van zaken: op dinsdag 17 maart zal de minister de Kamer antwoorden 
middels een kamerbrief; de Tweede Kamer zal dan beoordelen of dat antwoord 
voldoende is. In dit memo wordt hieronder nader ingegaan wat inhoudelijk aan de 
orde is vanuit de motie. 
 

o Knelpunten rond het onderwijs aan jonge kind 
Annerieke Boland, Ingrid Zijlstra, Cathy van Tuijl, Marieke Tjallema 
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.  
Er is 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. Aanbod en 
mogelijkheden komen hieronder aan de orde. 

 



 
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. 
 
Voorstel is om vanuit het netwerk jonge kind met SLO in contact te treden om 
‘dubbelingen’ of naast elkaar werken te voorkomen. Graag reactie op het 
voorstel. 
 
 

Stand van zaken ‘motie’ Heerema1 
o Mogelijk zal in de (hierboven al genoemde) kamerbrief gekozen worden voor het 

per 1 september starten met een zeer beperkt aantal pilots ‘opleiding ok en jk’; 
deze pilots worden zullen dan vermoedelijke worden uitgevoerd binnen de kaders 
van de huidige regelgeving en bevoegdheden. 
 

o Op verzoek van de VH heb ik een heel beperkte (en uiterst voorlopige) peiling 
uitgezet om eventuele bereidheid om te ‘pilotten’ te toetsen. Het wachten is nu 
op de kamerbrief en de reactie van de Kamer. We houden jullie uiteraard van alles 
op de hoogte. 

 
Concept werkplan: Werken aan (versterking) educatie Jonge Kind 

o Op basis van het eerder gevoerde kamerdebat over ‘educatie jonge kind’ is 
destijds met OCW overleg gevoerd om te komen tot een overzicht van lopende en 
reeds uitgevoerde acties. Met deze info is de minister het gesprek met de kamer 
aangegaan in het ‘recente’ debat over leraren. Zoals bekend: de Kamer was niet 
tevreden met de antwoorden en verzocht de minister met andere uitwerkingen en 
toezeggingen te komen. Dat is inmiddels gaande (zie hierboven).  
 
Het actieplan verdient desondanks ook aandacht. Mogelijk kunnen we, naast wat 
mogelijk dus extra geagendeerd wordt in de pilots, diverse acties blijven en gaan 
uitvoeren.  

 
Voorstel is om versneld werk te maken van een projectplan voor de inrichting 
van een Expertise Centrum Educatie Jonge Kind. Vervolgens om met het plan bij 
de Vereniging Hogescholen aan te kloppen voor financiering. Het voorgestelde 
aanbod ontwikkeling professionalisering zou dan ook deel uit kunnen maken van 
het werk van het Expertise Centrum en dus vandaar uit gefinancierd kunnen 
worden. Reageer even via de mail als je vindt dat het anders moet. 

 
 

1 Gezien de recente ontwikkelingen is allerminst zeker of OCW en de Kamer volgens de geplande data en 
route aandacht zullen besteden aan de uitvoering van de motie. Vermoed kan worden dat een en ander op 
een wat langere baan wordt geschoven. We sturen bericht zodra meer bekend is. 
 



 
Interactief | Good Practices  

o Esther Reinders zou een presentatie verzorgen over de wijze waarop de 
Marnixacademie invulling geeft aan de profilering jonge kind. Voorstel is de 
presentatie bij de eerstvolgende gelegenheid alsnog te agenderen. 
Esther: dank voor de voorbereidingen die je al pleegde! 

 
Vervolg 

o We wachten even verdere ontwikkelingen af en zoeken naar een moment om in 
april of mei weer bijeen te komen. Mocht het lang duren voordat het mogelijk is, 
overleggen we opnieuw via een memo.  
Er staat in ieder geval onder voorbehoud 4 juni van 10.00 – 12.30 ingepland. 
 

 
 


