
Kennisnetwerk Jonge Kind 
 

 
 
 
 
Aan  : deelnemers Kennisnetwerk Jonge Kind 
Van  : Barbara de Kort, Henk Verheijde en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda online bijeenkomst 17 november 2020 
Datum  : 9 november 2020 
 

   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Vaststelling van de uitkomsten van de onlinebijeenkomst dd 1 oktober 2020; mogelijke 
gesprekspunten naar aanleiding van. 

o Bijgevoegd treft u de concept uitkomsten aan. 
 

3 Actueel 
o Commissie Onderwijsbevoegdheden 

Meer informatie over standen van zaken is te vinden op de betreffende website:  
https://www.onderwijsbevoegdheden.com 
Tijdens de vergadering staan we stil bij de laatste ontwikkelingen en de mogelijke 
of gewenste relatie met het werk in het Netwerk Jonge Kind.   

o Expertisecentrum Early Childhood Education 
Stand van zaken en vervolg 

o OCW en voortgang voorbereiding uitvoering motie Heerema: stand van zaken, 
mogelijke betrokkenheid netwerk bij deze voorbereiding. 

o Netwerk Oudere Kind 
Op 23 november komt het netwerk i.o. voor een eerste, online bijeenkomst bij 
elkaar. 19 instituten nemen hieraan deel. Over de voortgang wordt u op de hoogte 
gehouden. 
 

 
4 Bijstelling Kaderstelling specialisatie jonge en oudere kind (2013)  

o Het betreffende document dat destijds op verzoek van OCW door lobo is 
ontwikkeld treft u als bijlage bij dit agendapunt aan. 
Het kader is inmiddels aan herziening toe. We bespreken met elkaar hoe we dit 
zullen oppakken. Om een eerste stap te zetten zal in de pitches (zie agendapunt 5)  
tevens aandacht zijn voor de kaderstelling 2013; daarbij een aanzet voor het 
gesprek over noodzaak en onderdelen bijstelling. 
We bespreken mogelijke werkwijze en tijdpad voor de bijstelling. 
 
 
 

https://www.onderwijsbevoegdheden.com/


5 Pitches 
o Pitch pilot Jonge Kind iPabo (Annerieke Boland) 

   Als achtergrondinformatie treft u bijgevoegd een korte samenvatting aan  
van de inhoud van de betreffende pilot. 
Pitch pilot jonge kind Windesheim (Helprich ten Heuw) 
Als achtergrondinformatie treft u bijgevoegd een korte samenvatting aan van de 

 inhoud van de betreffende pilot 
  

6 Leeftijdbegrenzing 
o In de pilots is sprake van verschillende leeftijdsbegrenzingen als het gaat om het 

jk respectievelijk ok. In de vorige bijeenkomst is afgesproken dat nadere 
explicitering van de verschillende afwegingen waarop de keuzen zijn gebaseerd, 
gewenst is. Dit vraagstuk is actueel, is in de pilots verschillend opgepakt en 
speelt bv ook bij de Commissie Zevenbergen. Wat betreft eerdere uitwerkingen 
en afwegingen zijn er verschillende bronnen: 
o In het kader van de Kaderstelling heeft projectleider Frank Studulski heeft 

destijds een notitie geschreven ‘Wat verstaan we onder het jonge kind’: 
https://www.paboweb.nl/themas/1#section_4  

o In Curriculum.nu uitwerkingen zijn ook voorzetten gedaan, gebaseerd op 
literatuurstudie, zie: https://curriculum.n/wp-
content/uploads/2018/05/Handreiking-ontwikkelingspschyologie.pdf 

o Zie ook advies Ruim baan voor leraren en afwegingen in de verschillende 
pilots. 

 
Wellicht is het mogelijk om, richting Commissie Zevenbergen, met een 
eensluidende advisering te komen op dit punt. We bespreken met elkaar of een 
dergelijk advies wenselijk en haalbaar is. 
 

7 Planning vervolgbijeenkomsten 
o 15 december 10.00 – 11.30 

19 -1 of 26-1  10.00 – 11.30? 
8 Rondvraag/Sluiting  
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