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Uitkomsten Teams bijeenkomst Kennisnetwerk Jonge Kind 25 juni 2020 
 
Aanwezig 
Ineke Oenema (NHL Stenden), Marieke van Ierschot (Hs Leiden), Jose Hillen (De Kempel),  
Marian Steverink (Iselinge), Cathy van Tuijl (Saxion), Loes Veneklaas (Saxion), Corrie Priems 
(Fontys), Sanne Broeders (Fontys), Annerieke Boland (iPabo), Margreet vd Water (Marnix),  
Anja Tertoolen (iPabo), Alit Wit (Hanzehogeschool), Helprich ten Heuw (Windesheim Almere), 
Renske Pals (Avans), Jolande Kelder (Viaa), Marjan Groenewegen (Thomas More), Godelief 
Riddersma (HZ), Ankie van Oosten (Inholland), Michel Hogenes (Haagse Hogeschool), Wil Vlam 
(HU), Malou Zuur (HR), Truus Visser (Viaa), Esther Reinders (Marnix), Laura Zwoferink (Driestar) 
 
Namens VH 
Hugo Nierstrasz 
 
Namens LOBO 
Barbara de Kort (voorzitter), Henk Verheijde (secretaris, verslag)  
Silvia van Spronsen 
 
 
Opening 
De voorzitter opent de digitale bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Zij geeft de stand 
van zaken aanvragen pilots ok en jk weer: er zijn 12 aanvragen voor pilots ingediend. 5 aanvragen 
hebben betrekking op het jk, 2 op het ok en 5 op een combinatie van jk/ok. De procedure van 
toekenning is nagenoeg afgerond. Het is wachten op de officiële handtekening van OCW. De 
instellingen aan wie een pilot is toegekend en de instellingen waarvan de pilot niet is toekend zijn 
inmiddels op de hoogte gebracht. Inmiddels is toekenning rond en zijn de onderstaande pilots van 
start gegaan. 
Leden van het kennisnetwerk wordt gevraagd vooralsnog geen publiciteit te zoeken. OCW wil de 
publiciteit wat  regisseren. Van belang is bij eventuele publiciteit om te benadrukken dat alle 
pabo’s doende zijn met versterking jk en ok; de pilots zijn vooral bedoeld als verdere 
experimenteerruimte. 
 
Pilots jk en jk/ok 
Allereerst wordt grote waardering uitgesproken over het feit dat 12 instellingen de moeite hebben 
genomen om onder grote tijddruk een pilot in te dienen.De volgende pilots zijn - in principe - 
gehonoreerd.  

× iPabo jk 
× Fontys jk 
× NHL Stenden jk 

× Viaa jk/ok 
× Windesheim jk 
× Driestar ok 

 
In de bijlage van dit verslag is per pilot een globale beschrijving van de inhoud van het betreffende 
project opgenomen die afkomstig zijn uit de verschillende aanvragen van de betreffende 
hogescholen. 



 
 
Kennisdeling 
Expliciete eis van de opdrachtgever (OCW) is dat er kennisdeling plaatsvindt tussen de 
verschillende pilots, het kennisnetwerk jonge kind en alle pabo’s binnen lobo-verband. 
Op de volgende manieren wordt dit vormgegeven: 

× De pabo’s met een pilot richten een eigen netwerk in binnen Teams. Anneriek Boland is 
hier de trekker van. Linking pin met het kennisnetwerk JK en LOBO is Henk Verheijde. 

× De stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de pilots wordt  
tijdens de bijeenkomsten van het Kennisnetwerk JK telkens geagendeerd. De collega’s 
worden dan bijgepraat en hebben mogelijkheid om feedback te geven. 

× Met nader te bepalen tussenpozen wordt Anneriek Boland binnen lobo-verband 
uitgenodigd om de directies te informeren over de stand van zaken. Inmiddels is een 
poging gedaan om lobo bij te praten tijdens het septemberoverleg. Corona en techniek 
zorgden voor ‘roet in het eten’. 

× Binnen paboweb wordt binnen het themagedeelte ‘Kennisnetwerk Jonge Kind’ een aparte 
pagina ingericht die specifiek betrekking heeft op de verschillende pilots die zijn 
gehonoreerd. Hier is publieke informatie te vinden over de pilots. De aard van de 
informatie wordt kortgesloten met het netwerk ‘gehonoreerde pilots’. 

 
Netwerk Oudere Kind 
De voorzitter geeft aan dat gedacht wordt aan de inrichting van ook een netwerk oudere kind. 
OCW heeft aangegeven daar positief tegenover te staan.  Een en ander is inmiddels kortgesloten 
binnen lobo-verband. Een verkennende uitnodiging voor deelname aan het beoogde netwerk 
oudere kind is inmiddels uitgezet. Het kennisnetwerk JK wordt over de ontwikkelingen op dit 
terrein op de hoogte gehouden. 
 
Expertisecentrum Early Childhood Education 
Het initiatief voor het opstellen van een projectvoorstel ligt bij de VH. Het voorstel is inmiddels 
ingediend. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober wordt het netwerk verder bijgepraat.  
 
Themagedeelte paboweb: ‘Kennisnetwerk Jonge Kind’ 
Binnen paboweb is inmiddels een dergelijk themagedeelte ingericht: 
https://www.paboweb.nl/themas/80 
 
De volgende informatie is hier terug te vinden: 

× Nieuwsitems relevant voor het kennisnetwerk JK 
× Beleidsinformatie (OCW, onderzoek) 
× Overzicht deelnemers aan het netwerk jk 
× Doel/bijeenkomsten/verslagen 
× Informatie over de phbo jonge kind specialist 

 
Zoals eerder is vermeld wordt binnen dit themagedeelte in het najaar een aparte pagina 
aangemaakt voor de gehonoreerde pilots. De invulling hiervan met publieke informatie vindt in 
nauw overleg plaats met het betreffende netwerk. 
 
 
 
 



Phbo Jonge Kind Specialist 
Margreet van de Water de ‘trekker’ van deze -succesvolle- phbo opleiding licht deze opleiding, die 
binnen 18 pabo’s wordt aangeboden, toe. Qua aantallen cursisten is het één van de best draaiende 
opleidingen. De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing.  
Tijdens de bijeenkomsten wordt veelal gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten. 
Op basis van nieuwe ontwikkelingen en ervaringsgegevens van cursisten en opleiders wordt de 
opleiding plus minus om de twee jaar bijgesteld. 
Meer info: https://www.registeropleidingen.nl/jonge-kind-specialist 
 
Op dit moment worden er stappen gezet om te bezien of onderdelen van de opleiding in een 
blended omgeving kan worden aangeboden. Door corona is de urgentie hiervan op dit moment 
toegenomen. Tezelfdertijd is het so wie so de wens van veel cursisten om de fysieke momenten 
wat terug te brengen vanwege de werkdruk die veel cursisten ervaren bij het volgens van 
professionaliseringstrajecten. 
 
Planning vervolgbijeenkomsten 
De eerstvolgende bijeenkomst wordt indien mogelijk gecombineerd met de LOBO-bijeenkomst in 
september. Er zal een schriftelijke inventarisatieronde onder de collega’s worden uitgezet. 
Tijdens de volgende bijeenkomst zal ook de vervolgplanning worden besproken. 
 
Rondvraag 

× Er wordt melding gemaakt van de start van een expertisecentrum kinderopvang. Het is van 
belang om te zijner tijd dit ook kort te sluiten met het nog in te richten expertisecentrum 
‘Early childhood’. 

× Esther Reinders geeft aan dat dit haar laatste overleg was; zij zal de Marnix Academie 
verlaten om iets anders te gaan doen. Collega’s wensen haar alle succes toe. 

 
Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage en wenst de collega’s een goede zomer toe. 


