
Kennisnetwerk Jonge Kind 
 

 
 
 
 

Uitkomsten Teams bijeenkomst Kennisnetwerk Jonge Kind 1 oktober 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 vergadering en heet iedereen van harte welkom. De verschillende 
pilots zijn inmiddels gestart. De bijzondere omstandigheden vanwege corona zullen 
ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op de uitvoering van de verschillend pilots. Hierover 
worden we op de hoogte gehouden. 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de uitkomsten van het 
kennisnetwerk d.d. 25 juni 2020 
 
Actueel 
Commissie Zevenbergen: op 27oktober en 30 oktober vinden er zogenaamde verdieping 
sessies plaats. De oproep aan de leden van het kennisnetwerk is om hieraan deel te nemen. 
Meer informatie hierover: https://www.onderwijsbevoegdheden.com/post/online-
dialoog-over-nieuw-perspectief-op-beroep-van-leraar 
 
Expertisecentrum ‘ Early Childhood Education’: subsidie wordt toegekend. Hogeschool Ipabo 
wordt wat betreft de financiële middelen de penvoerder van het project. De subsidieperiode 
omvat 3 jaar. Het kennisnetwerk oudere kind wordt eveneens opgestart. Uitnodigingen 
hiervoor zijn reeds naar de betrokken hogescholen gestuurd. Ook de tweedegraads 
opleidingen kunnen zich aansluiten. 
 
Blended learning post hbo Jonge Kind Specialist: de aanbieders zijn benaderd met een 
vragenlijst om zicht te krijgen wat er op dit terrein aan activiteiten worden ontplooid. 
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Pilots JK OK | kennisdeling 
 
Anneriek Boland heeft een document ‘update vanuit het netwerk pilots JK OK’ opgesteld 
waarin o.a. de onderzoeksvragen zijn opgenomen. In bijlage 1 van treft u deze update aan. 
Reacties van het netwerk: 
 
 

o Dit zijn de goede onderzoeksvragen. 
o De beantwoording hiervan levert een aanzet van een gedeelde kennisbasis op. 
o Samenwerking met de praktijk is essentieel. Mentoren in de school dienen nauw 

betrokken te worden bij de invulling van de specialisaties. 
o Professionalisering van opleiders en mentoren van de school is noodzakelijk.  
o Ervaringen van de studenten dienen meegenomen te worden. 
o Punt van aandacht is dat er een oriëntatiefase moet plaatsvinden alvorens studenten 

een beredeneerde keuze kunnen maken. 
o De implementatie, mogelijke knelpunten en de vraag naar de uitvoerbaarheid moet 

aanbod komen. 
o Samenwerking kinderopvang en aansluiting ontwikkelingen AD en PEP noodzakelijk. 
o De leeftijdsbegrenzing nader expliciteren. Dit punt komt nog terug op de agenda 
o Saxion heeft een bekwaamheidsprofiel ontwikkelt: ‘ Bekwaamheidseisen 

leerkrachten jonge kind’. Dit document wordt onder de deelnemers verspreid. 
 
 
VIAA 
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt er één klas gevormd waarin uitsluitend 
geselecteerde studenten samenwerken en leren. Deze groep studenten richten zich op één van beide 
specialisaties (2-7 en 8-14). Dit faciliteert een rijke leeromgeving voor studenten, zodat zij zich 
kunnen richten op hun specialisatie, elkaar kunnen inspireren en kritisch kunnen bevragen vanuit de 
gekozen specialisatie. Tegelijkertijd worden zij door dit concept tevens voorbereid op brede 
inzetbaarheid in het basisonderwijs. Twee docenten (specialist Jongere Kind en specialist Oudere 
Kind) zullen in samenwerking en, waar mogelijk in co-teaching, de algemene Onderwijs Eenheden 
(O.E.) vertalen naar de specialisatie Jongere Kind en Oudere Kind. Deze samenwerking en co-teaching 
wordt gefaciliteerd en vormgegeven met behulp van professionalisering van de betrokken docenten. 
Studenten gaan na een gezamenlijke start van de les uit elkaar in specialisatiegroepen om de leerstof 
gericht op het JK/OK uit werken en te verdiepen.  
Daarnaast worden specifieke onderwijseenheden (O.E). ontwikkeld gericht op JK/OK. Hierbij wordt 
aangesloten bij het huidige curriculum wat bestaat uit een themalijn, kennislijn, vaardigheidslijn en 
persoonlijke ontwikkelingslijn (PPO). De themalijn bestaat uit de volgende hoofdthema’s: 
ontwikkeling van het kind, ontwerpen van onderwijs, krachtige leeromgeving en visie op onderwijs. 
 
 
Fontys  
In de pilot wordt gewerkt met de set van universele leeruitkomsten, die binnen Fontys reeds is 
ontwikkeld en waar ook de andere twee pilots (Learning College en Pabo*ALO) mee gaan werken. 
Aan deze set ligt een door alle Fontys lerarenopleidingen (inclusief de opleiding PMKE) gezamenlijk 
ontwikkeld beroepsbeeld ten grondslag. Voor de propedeusefase is het deel universele 
leeruitkomsten vastgesteld op 30 EC. Daarnaast is er in de opzet van het opleidingsprofiel in de 
propedeusefase ruimte voor aanbod van een vakspecifiek deel vanuit de pabo (15 EC) en een 
verdiepende module gericht op het jonge kind (15 EC, dit is de vrije keuze module die in dit geval 



wordt ingezet voor vakverdieping jong kind). Het werken aan en aantonen van de universele en 
specifieke leeruitkomsten zal plaatsvinden in een context waarin gewerkt wordt met (heel) jonge 
kinderen. Binnen de verdiepende module zal er bovendien veel aandacht zijn voor de 
beroepsstandaard Jonge Kind Specialist, zoals in 2017 ontwikkeld door het Landelijke Beroepsgroep 
voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)  
 
Naar aanleiding van de presentaties van beide hogescholen  wordt opgemerkt dat het goed 
zou zijn om op basis van de voorbeelden van good practices naar een gedeelde kennisbasis 
toe te werken. In dit verband wordt verwezen naar de kaderstelling specialisaties JK en OK 
dat in 2013 in opdracht van lobo is ontwikkeld. Herijking hiervan is op zijn plaats. Het 
betreffende document wordt onder de leden van het netwerk verspreid. Voor de volgende 
netwerkbijeenkomst wordt een voorstel voorgelegd om tot een herijking van deze 
kaderstelling te komen. 
In dit verband wordt ook aandacht gevraagd voor de aanhaking van de besturen van 
scholen. Een link leggen met de PO-aard ligt hierbij voor de hand. De suggestie wordt gedaan 
een digitale informatiebijeenkomst te organiseren waarin de verschillende pilot’s worden 
gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat er via de verschillende pilots 
veel contact is met het werkveld.  
 
Paboweb 
Binnen paboweb is een themagedeelte ingericht ‘kennisnetwerk Jonge Kind: 
https://www.paboweb.nl/themas/80 
Hierin zijn terug te vinden: 
Inrichting, doel en deelnemers aan het kennisnetwerk 
Data netwerkbijeenkomsten/uitkomsten 
Relevante beleidsinformatie (onderzoek ResearchNed, Kamerbrieven e.d. Expertisecentrum 
Early Childhood) 
Relevante nieuwsitems  
 
Daarnaast wordt in de komende periode gewerkt aan het toegankelijk maken van 
relevante/publieke informatie over de verschillende pilots. De eerste stap is om korte 
samenvattingen van de verschillende pilots te publiceren. Vanuit de pilots wordt deze 
informatie aangeleverd. 
 
Het verzoek is om informatie te delen over leeruitkomsten vanuit de verschillende pilots om 
daarmee tot een set van leeruitkomsten te komen in het kader van het Jonge Kind. 
 
Leeftijdsbegrenzingen 
In de pilots is sprake van verschillende leeftijdsbegrenzingen als het gaat om het jk 
respectievelijk ok. Nadere explicitering van de verschillende afwegingen waarop de keuzen 
zijn gebaseerd, is gewenst.  
Wat hierbij ook een rol speelt is de vraag waar de AD-er/PEP-er gepositioneerd kan worden 
in het kader van de specialisaties jk/ok 
Over leeftijdsbegrenzing is toentertijd ook binnen het Sardesproject e.e.a. gepubliceerd: 
 
https://www.paboweb.nl/themas/80 
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Planning vervolgbijeenkomsten 
17 november  10.00 - 11.30 
15 december  10.00 - 11.30 
 
Rondvraag/Sluiting 


