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Aan  : Deelnemers Kennisnetwerk Jonge Kind 
Van  : Barbara de Kort, Henk Verheijde en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda bijeenkomst 25 juni 2020 (via Teams) 
Datum  : 22 juni 2020 
 
   
Beste collega’s, 
 
Volgens planning zien we elkaar op 25 juni van 10.00 – 11.30 uur via Teams. De link voor de 
meeting ontvangt u op 24 juni aanstaande.  
 
Veel tijd en energie is gedurende de afgelopen periode gestoken in ‘educatie jonge kind’ – 
gerelateerde zaken. Er is werk gemaakt van aanvragen in het kader van de oproep ‘pilots jonge 
en/ of oudere kind educatie’. Twaalf aanvragen zijn ingediend, waarbij 5 aanvragen zich 
richtten op jk, 2 op ok en 5 op een combinatie van jk/ok. We gaan ervan uit dat de procedure 
van toekenning is afgerond op het moment dat we elkaar ontmoeten op de 25ste. Het lijkt ons 
dan goed om wat betreft jk een start te maken met kennisdeling rond de toegekende 
aanvragen. Een eerste ronde vragen en feedback kunnen we dan op die manier binnen het 
netwerk vormgeven.  
 
Er is werk gemaakt van een verdere uitwerking (qua begroting) van het projectplan 
Expertisecentrum Early Childhood Education. De VH zal het plan voorleggen bij OCW ter 
accordering en financiering. Tijdens onze bijeenkomst praten we bij en blikken we voortuit: 
wat kunnen we mogelijk in het najaar 2020 in gang zetten? 
 
Tenslotte is de phbo opleiding jonge kind vernieuwd. Goed om elkaar ook daarover te 
informeren. 
 
Wat betreft de agenda denken we aan: 
 

1. Opening en welkom 
 

2. Pilots jk en jk/ok: 
o Korte toelichting op de inhoud van de toegekende pilots 
o Ronde vragen en feedback 
o Vormgeving kennisdeling in het vervolg ( o.a. ook afstemming kennisdeling lobo – 

netwerk) 
o Ook inrichten van netwerk oudere kind? 

 
 



 
3. Expertisecentrum Early Childhood Education 

o Stand van zaken projectaanvraag (toelichting vanuit VH) 
o Vooruitblik: stappen te zetten na akkoord OCW 

 
4. Themagedeelte paboweb ‘ Kennisnetwerk Jonge Kind’ 

 Binnen paboweb is een themagedeelte aangemaakt voor het Kennisnetwerk Jonge 
 Kind. Hier wordt relevante informatie gepubliceerd rondom het netwerk. Denk hierbij 
 aan beleidsbrieven, onderzoek, netwerkbijeenkomsten, deelnemers en nieuwsitems. 
 Het themagedeelte zal de komende tijd verder ingevuld worden. Suggesties vanuit het 
 netwerk voor content zijn van harte welkom. 
 https://www.paboweb.nl/themas/80 
 
 

5. Phbo-opleiding Jonge Kind Specialist 
o Update rond vernieuwing 
o Vooruitblik posthbo in relatie tot het inspectierapport ‘routes naar leraarschap’ 

https://www.paboweb.nl/posts/2657 en de commissie onderwijsbevoegdheden 
https://www.paboweb.nl/posts/2700 
 

6. Planning bijeenkomsten netwerk jk komend cursusjaar. 
 

7. Informatief 
 
 
Tot de 25ste! 
Hartelijke groet, Barbara 
 


