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Aan  : deelnemers Kennisnetwerk Jonge Kind 
Van  : Barbara de Kort, Henk Verheijde en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda online bijeenkomst 1 oktober 2020, 09.30 -11.00 uur 
Datum  : 24 september 2020 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van  
o Overleg 25 juni 

Bijgevoegd treft u de conceptuitkomsten aan van het laatste overleg dd. 25 juni 
jongstleden. 
 

3 Actueel 
o Projectplan | Expertisecentrum ‘Early Childhood Education’ & Netwerk Oudere 

Kind 
Bijgevoegd is het VH projectplan zoals dat nu voorligt.  
Nadere toelichting en bespreking ter vergadering.  

o Phbo Jonge Kind Specialist | Blended learning 
Zoals Margreet van de Water al aangaf in juni, zijn stappen gezet om te bezien 
of onderdelen van de Post-hbo opleiding Jonge Kind Specialist blended kunnen 
worden aangeboden. Er is een projectplan opgesteld en ingediend bij het 
LPNPO; nadere toelichting ter vergadering. 

 
4 Pilotnetwerk JK OK | kennisdeling 

o Kennisdeling 
In het kader van kennisdeling – een strikte OCW-voorwaarde bij het honoreren 
van de pilots – zal dit onderwerp steeds prominent op de agenda van het netwerk 
staan.  Het gaat daarbij om kennisdeling tussen de verschillende pilots, binnen het 
netwerk Jonge Kind en binnen alle pabo’s in LOBO verband. 
Ter vergadering zal Annerieke Boland een en ander toelichten vanuit het 
pilotnetwerk; tevens geven Fontys en Viaa inzicht in hun pilots met name op het 
gebied van werken met bekwaamheidseisen en leeruitkomsten. 

o Paboweb 
Binnen https://www.paboweb.nl wordt binnen het themagedeelte 
‘Kennisnetwerk Jonge Kind’ een aparte pagina ingericht die specifiek betrekking 
heeft op de verschillende (gehonoreerde) pilots. Hier is publieke informatie te 
vinden over de betreffende pilots. De aard van de informatie wordt kortgesloten 
met / aangedragen door het netwerk ‘gehonoreerde pilots’. 



 
5 Kennisontwikkeling – een eerste verkenning en dialoog 

o Leeftijdsbegrenzingen 
Bijzonder in de pilots is dat er sprake is van verschillende ‘leeftijdsbegrenzingen’ 
als het om de definiëring van jk en ok gaat. Het is van belang om met elkaar ‘uit te 
vinden’ hoe we willen spreken over het jonge kind: 0-7, 2 -7, 4-7, 4-8 (definiëring 
mogelijk te baseren op evidences vanuit de pilots).  
Bij die begrenzingen speelt ook een andere kwestie een rol: de inzet van 
onderwijsassistenten en AD’ers naast de opgeleide leerkracht: wanneer moet er 
sprake zijn (vinden wij) van het in ieder geval ook betrokken zijn van een 
bevoegde leerkracht? 

o Dialoog 
We voeren over deze vragen een eerste dialoog. We doen dat tegen de 
achtergrond van het werk van de Commissie Onderwijsbevoegdheden, die zich 
ook zal gaan buigen over de (definiëring van de) doelgroepen. 

 
6 Planning en invulling vervolgbijeenkomsten 

o Voorstel voor data en vergaderfrequentie 
Ter vergadering 

o Voorstel voor thema’s en good practices 
Ter vergadering 

  
7 Informatief 

o Mededelingen 
 

8 Rondvraag en sluiting 
 
 


