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Aanleiding  
Nog voor de hernieuwde politieke aandacht voor het onderwijs aan het 
jonge en oudere kind met de motie van Rudmer Heerema, is de wens geuit 
om te komen tot een verdere bundeling van expertise op het gebied van het 
onderzoek naar en het onderwijs aan de betreffende doelgroepen, mede op 
grond van de uitkomsten van het in 2018 door ResearchNed gepubliceerde 
rapport Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen.  
 
In een van de conclusies van het rapport stond aangegeven dat de pabo’s al 
goed werk maken van de specialisaties jonge kind en oudere kind, maar dat 
er ook nog veel te verbeteren valt. Voor het jonge kind is een gerichte, 
gecoördineerde aanpak nodig om dergelijke verbeteringen tot stand te 
brengen. Hierbij kunnen mogelijk ‘gestolde’ beelden en opvattingen ten 
aanzien van het onderwijs aan het jonge kind worden afgezet tegen actuele, 
wetenschappelijke en praktijktheoretische inzichten. Het doel daarbij is om 
aan de ontwikkeling van het jonge kind een kwalitatief betere bijdrage te 
kunnen leveren. , onder andere  door het onderwijs aan het jonge kind van 
een verdere kwalitatieve impuls te voorzien. Hierbij kan voortgebouwd 
worden op het reeds bestaande Kennisnetwerk Jonge Kind. Voor het oudere 
kind bestaat nog geen kennisnetwerk. Dit moet opgebouwd worden. Dit is 
ook onderdeel van het voorstel dat voor ligt. 
 
Bovenstaande ambitie vraagt om een landelijk aangestuurd 
Expertisecentrum Early Childhood Education waarin gewerkt wordt aan: 

o Het samenbrengen en bundelen van expertise, vanuit de scholen 
en de opleidingen voor ontwikkeling en onderzoek; 

o Het uitzetten van pilots (ook pilots gericht op onderzoekend 
ontwerpen); 

o Het versterken van verbindingen met internationale 
ontwikkelingen. 

o Het ontsluiten van en het werken aan up-to-date kennis, met 
daaraan gekoppelde zich telkens vernieuwende nieuwe onderwijs- 
en opleidingspraktijken; 

o Gerichte na- en bijscholing in vormen van ‘samen 
professionaliseren’ 

o Borging van valide en kwalitatief verantwoorde educatie aan het 
Jonge Kind. 

 
Voor het oudere kind vraagt het om bundeling in een kennisnetwerk, met 
een kwartiermaker die onderzoekt of er voldoende aanknopingspunten zijn 
om ook voor deze doelgroep een expertisecentrum in te richten met daarbij 
de vraag wat de doelstellingen van dit centrum zouden moeten zijn. 
Mogelijk kan hierbij mede gebruik worden gemaakt van de inzichten die 
worden opgedaan in het Expertisecentrum Early Childhood Education. Dit 
wordt hieronder verder uitgewerkt. Daar waar van belang krijgt het oudere 
kind-netwerk een eigen uitwerking. 
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Geworteld in de praktijk 
Het Expertisecentrum Early Childhood Education krijgt vorm en inhoud in 
co-creatie tussen de beroepspraktijk, de wetenschap (lectoraten en 
leerstoelen) en de lerarenopleidingen. Hiermee is het centrum een 
voorbeeld van hoe de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs 
en opleiden gedeeld kan worden. Het Expertisecentrum is de plaats waar 
reeds bestaande kennis en inzichten worden gedeeld, inspirerende 
praktijken voor het voetlicht worden gebracht en praktijkgericht en 
praktijkgebonden onderzoek worden geïnitieerd. Hierbij wordt van meet af 
aan ingestoken op de exploratie van de specifieke deskundigheid van de 
onderwijsprofessional. Wat heeft de professional nodig om het onderwijs af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van het jonge kind? 
Het Expertisecentrum Early Childhood Education vormt hiermee het 
platform waar met behoud van het goede, het bestaande kritisch tegen het 
licht wordt gehouden en het nieuwe kan worden verkend.  

 
Verdere professionalisering 
Verdere professionalisering wordt vanuit het Expertisecentrum Early 
Childhood Education opgepakt. Het is hierbij van belang dat niet alleen de 
huidige leerkrachten in het basisonderwijs, maar ook (aspirant) 
schoolleiders en opleiders van de pabo hernieuwd kennismaken met de 
specifieke expertise die noodzakelijk is bij het onderwijs aan het jonge kind. 
Hierbij verdienen de doorgaande leerlijnen speciale aandacht. Daarbij ook: 
hoe kan de samenwerking tussen de kinderopvang en de basisschool 
versterkt worden? Op welke manier kan de aansluiting tussen het onderwijs 
aan het jonge en het oudere kind verder worden verbeterd? Naast nieuw te 
ontwikkelen initiatieven, wordt hier tevens ingestoken op de inzet van reeds 
bestaande trajecten voor verdergaande professionalisering, waaronder de 
post-hbo-opleiding Jonge Kind.  
 

Over de grenzen heen 
Het Expertisecentrum Early Childhood Education gaat de samenwerking met 
vergelijkbare centra in het buitenland aan. Dat gaat enerzijds om de 
uitwisseling van good practices; anderzijds om co-constructie van 
generaliseerbare kennis en inzichten voor onderwijs aan het jonge kind. Het 
ontsluiten van dergelijke kennis en delen van good practices, met 
inachtneming van specifieke contexten, kan een stevige impuls bieden aan 
de verdere versterking van het Nederlandse onderwijs aan het jonge kind.  

 
Verder dan het huidige Netwerk Jonge Kind 
Het Expertisecentrum Early Childhood Education gaat daarmee verder dan 
het bestaande Netwerk Jonge Kind. Het Netwerk is primair gericht op het 
delen van bestaande kennis en het verbeteren van opleidingspraktijken. De 
ontwikkeling van nieuwe kennis, het onderzoek naar ontwikkelingen in 
internationaal verband en de praktische implementatie hiervan in de 
onderwijspraktijk maken geen deel uit van de taken van het bestaande 
Netwerk. Die zouden daarentegen mede het hart vormen van het 
Expertisecentrum Early Childhood Education. Een dergelijk expertisecentrum 
kan met gezag nieuwe inzichten vertalen in de beroepspraktijk en daarmee 
het onderwijs aan het jonge kind van gevalideerde praktijken en inzichten 
voorzien. En daarmee van een kwalitatieve impuls. 
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Onderzoek en ontwerp 
Een expertisecentrum brengt logischerwijs expertise bij elkaar. De kennis en 
inzichten voor het Expertisecentrum Early Childhood Education zijn 
allereerst te vinden bij de collega’s uit de beroepspraktijk, de leraren en 
andere onderwijsprofessionals. Juist zij vertegenwoordigen een schat aan 
ervaring en kennis, die waar mogelijk benut moet worden ter versterking 
van het onderwijs aan het jonge kind. Ook de specifieke kennis en ervaring 
van onderzoekers, zowel in hbo als wo en daarbuiten is van belang, juist om 
voornoemde onderwijspraktijk grondig en stelstelmatig te onderzoeken. 
Met een schuin oog naar relevante ontwikkelingen over de eigen 
landsgrenzen heen. Ten slotte spelen opleiders van de pabo, in de initiële en 
de post-initiële opleidingen, een belangrijke rol in de overdracht van en 
verdere ontwikkeling van aansprekende praktijken en vernieuwende 
inzichten aan studenten.  
 

Stappen in tijd 
 
Stap 1 Tot september 2020 

o De kwartiermaker onderzoekt in welk partnerschap het Centrum 
gevestigd kan worden. Daar wordt ook de governance van het 
centrum georganiseerd. Onderdeel daarvan is een stuurgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers uit PO-Raad, VH, VSNU, 
Lerarencollectief, BAB en het stichtingsbestuur (ervan uitgaande dat 
het Centrum als Stichting wordt gepositioneerd). De kwartiermaker 
oriënteert zich ook op evt. participatie van instellingen die zich 
bezighouden met vroeg- en voorschoolse educatie (vve). 

o Plan voor Centrum verder ontwikkelen (vanuit bestaande Netwerk 
Jonge Kind). 

o Plan neerleggen bij de Vereniging Hogescholen, ter verkrijging van 
steun voor de verdere inrichting van het Expertisecentrum. 

o Kwartiermaker oudere kind stelt in overleg met ADEF en LOBO een 
onderzoeksopdracht vast. 

Stap 2 Tot december 2020 | Vormgeving van het Expertisecentrum; 
kwartiermaken netwerk oudere kind, waaronder: 

o Verbinden lectoraten en andere betrokkenen. 
o Incorporatie van activiteiten van het Netwerk Jonge Kind . 
o . Het positioneren van een ‘resonansgroep’ (huidig netwerk jonge 

kind) voor verdere inhoudelijke inrichting van het centrum.  
o Voor het oudere kind zoekt een kwartiermaker in de hogescholen 

naar oudere kind specialisten en lectoren die deel willen nemen aan 
een netwerk. 

Stap 3 Per januari 2021 
o Start Expertisecentrum Early Childhood Education. 
o Lancering website. 
o Voor het oudere kind is een netwerk ingericht met een secretaris die 

bijeenkomsten agendeert en mede voorbereidt. Ook is een voorzitter 
benoemd. 

 

Inhoudelijke stappen 
→ Inrichten van het Expertisecentrum Early Childhood Education. 
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→ Verbinden van een drietal te onderscheiden expertisegebieden: 
opleiding, onderzoek en beroepspraktijk. Vertrekken vanuit de 
vraagstukken en ervaringen in de schoolpraktijk. 

→ Werken aan en vormgeven van educatie Jonge Kind, waaronder 
een kennisbasis generiek jonge kind. 

→ Ontwikkeling en verduurzaming van doorgaande lijnen vanuit 
educatie en onderwijs aan het jonge kind, naar het oudere kind en 
vice versa. Met name de wederzijdse kruisbestuiving wordt onder 
de aandacht van opleidingen gebracht. 

→ Het (opnieuw) doordenken en uitwerken van doorgaande 
professionaliseringslijnen richting voortgezette 
professionalisering aangaande het jonge kind. Veel pabo’s bieden 
de post-hbo-opleiding ‘Jonge Kind specialist’ aan 
(www.registeropleidingen.nl/jonge-kind-specialist) en een Ad-
opleiding voor de Pedagogisch educatief professional (o.a. in de 
kinderopvang).  

→ Nagaan in hoeverre initiële en post initiële trajecten aansluiten 
dan wel aanpassingen behoeven om voornoemde aansluiting 
verder te verbeteren. 

→ Onderzoek vanuit vragen en ambities in de beroepspraktijk en 
opleidingen en in samenwerking met professionals en docenten. 

→ Het inventariseren van professionaliseringsbehoeften onder 
zittende leraren en professionals in de kinderopvang en dit verder 
uitwerken in contexten van Samen Opleiden en 
Professionaliseren. 

→ Het vinden van aansluiting met relevante stakeholders, waaronder 
de opleidingen voor schoolleiders, de pabo’s, leerkrachten in het 
primair onderwijs en kinderopvangorganisaties. De structuur van 
Opleiden in de School lijkt hier ruimte toe te bieden. 

→ Voor het oudere kind geldt dat naast de opleidingen voor 
schoolleiders, de pabo’s, leerkrachten in het primair onderwijs, 
lectoren en andere onderzoekers ook gekeken wordt naar 
tweedegraads lerarenopleidingen en leerkrachten in het 
voortgezet onderwijs. 

 

Projectplan 
 
Fase 0 z.s.m. tot half september 2020: 

o Inrichting netwerk oudere kind (naar analogie van netwerk oudere 
kind. 

o Start kennisdeling in het netwerk. 
 
Fase 1 Tot september 2020 | Verkenning en positionering Expertisecentrum 
en inrichting kennisnetwerk oudere kind 

o Inrichten projectgroep. Voorstel: voorzitter Netwerk Jonge Kind, 
projectleider vanuit 10voordeleraar, beleidsmedewerker vanuit de 
Vereniging Hogescholen, een lid van het Netwerk Jonge Kind en  
een beleidsmedewerker van het beoogde po-bestuur, aangevuld 
met een lid van LOBO met specifieke oudere kind-kennis. 

o Uitwerken werkplan: inhoud, bemensing en positionering. 
o Voorleggen werkplan aan de Vereniging Hogescholen en het 

ministerie van OC&W, ter accordering en subsidiering. 

http://www.registeropleidingen.nl/jonge-kind-specialist
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o Communicatie en publiciteit. 
 
Fase 2 Tot december 2020 | Inrichting en agenda Expertisecentrum en 
verdere werking kennisnetwerk oudere kind 

o Inrichting bureau (inclusief management en ondersteuning) van 
het Expertisecentrum. 

o Ontwikkelen Jaarplan. 
o Contracteren medewerkers. 
o Communicatie en publiciteit, waaronder de website. 

 
Fase 3 Vanaf januari 2021 | Start Expertisecentrum 

o Realisatie jaarplan. 
o Ontwikkeling jaarplan 2022. 
o Inrichting systematiek van kwaliteitszorg. 
o Specifiek voor het oudere kind netwerk geldt dat in 2021 het 

netwerk mogelijk zal functioneren als ‘resonansgroep’ en 
vervolgens bij het van start gaan van het expertisecentrum 
opgeheven kan worden. 

 

Voorstel bemensing en positionering 
o Het Expertisecentrum wordt ondergebracht bij een van de bij de 

Vereniging Hogescholen aangesloten hogescholen. Het ligt voor de 
hand om hiervoor een pabo te kiezen waar al specifieke kennis op het 
gebied van het jonge kind aanwezig is, mogelijk in de vorm van een 
lectoraat.1 

o Voor het netwerk oudere kind geldt dit niet. De voorzitter kan 
steunen op de ondersteuning vanuit het gezamenlijke bureau. 

o Voor het Expertisecentrum geldt dat er een stuurgroep ingericht 
wordt. Een van de lectoren jonge kind wordt benoemd als voorzitter 
van de stuurgroep van het Expertisecentrum, voor een omvang van 
0,2 fte. 

o Er wordt een bureau ingericht, met een directeur Expertisecentrum, 
ondersteund vanuit 10voordeleraar, en door een secretariaat. De 
directeur rapporteert aan de stuurgroep. 

o Het Expertisecentrum heeft een eigen (werk-)plek binnen de 
aangewezen hogeschool en kan van de faciliteiten van de betreffende 
hogeschool gebruik maken 

o Lectoren jonge kind maken voor een onderdeel van hun aanstelling 
(of bovenop hun aanstelling) deel uit van het Expertisecentrum, voor 
een omvang van 0,2 fte. 

o Voor activiteiten zoals professionalisering wordt ‘ingehuurd’ 
(bijdrage onderzoeker, uitvoering cursus, scholing enz) 

o Het netwerk jonge kind  functioneert als resonansgroep voor de 
opstart van het EC en wordt na start EC opgeheven.  

 
 
  

 
1 Er kan hier ook een andere afweging worden gemaakt, waarbij de aansluiting bij de 

beroepspraktijk van meet af aan geborgd is. Concreet: het EC kan verbonden 
worden aan een PO schoolbestuur. Vanuit eerdere contacten (die mede hebben 
bijgedragen aan de vorming van het plan) is bekend dat er belangstelling is van de 
zijde van PO. 
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2 Begroting 
 
 

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 
Begroting  100.000 500.000 800.000 700.000 500.000 
Expertisecentrum 
Early Childhood 
Education  

90.000 400.000 400.000 300.000 200.000 

Kennisnetwerk 
oudere kind+ 
kwartiermaker 

10.000 100.000 n.t.b. op basis 
rapport 
kwartiermaker 

n.t.b. op basis 
rapport 
kwartiermaker 

n.t.b. op basis 
rapport 
kwartiermaker 
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