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Deelnemers 

Anna Hotze (iPabo) 
Rianne Tolsma (Iselinge) 
Vincent Bax (HR) 
Elsiemiek Vonk (Thomas More) 
Remco Potze (Marnix) 
Jan de Vast (Marnix) 
Esther Febus (Marnix) 
Marjan Bosma (Viaa) 
Jolanda Audenaerd (HZ) 
Carin Olijerhoek (Hs Leiden) 
Marytske Veltman (Hs Leiden) 

Karin Noome (Saxion) 
Natascha Koene (HvA) 
Jan Knuivers (HAN) 
GertJan Boog (HU) 
Hans Drost (Windesheim) 
Job Morsink (Windesheim) 
Annelies Kraaiveld (Driestar) 
Paul Brouwers (De Kempel) 
Cor van der Werf (Hanzehs) 
Olga van Hooff (NHL Stenden) 
Susan Beckers (Fontys) 

 
Afwezig met bericht van verhindering 

Pieter Snel (Inholland) 
Jeroen Becker (Avans) 
Eva van Pinxteren (HAN) 

 
Opening en welkom 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en stelt een korte 
kennismakingsronde voor na de introductie. 

 
Introductie | Hoe en waarom?  

De voorzitter licht nogmaals het hoe en waarom van dit netwerk toe. 
Zo is er allereerst de vraag of er voldoende aandacht is voor differentiatie. De uitkomsten 
van het rapport van ResearchNed heeft geleid tot de concrete opdracht méér werk te 
maken van leeftijdsspecialisaties. 
 
In dat verband lopen er ook verschillende pilots. Zo draaien er op dit moment 4 pilots 
specifiek gericht op het jonge kind en 2 op het oudere kind. Deze pilots zijn aangevraagd en 
toegekend in het kader van de ‘uitvoering motie Heerema’, waarin gevraagd wordt om 
specifiekere leeftijdsspecialisaties (met name jonge kind) met het oog op een eventuele 
splitsing van de pabo in een jk pabo en een ok pabo. De pilots - die uitgevoerd worden 
onder het beslag van de huidige brede bevoegdheid - zijn bedoeld om reikwijdte, vorm en 
inhoud van een specifiekere leeftijdsspecialisatie te onderzoeken, kennis op te doen en die 
kennis ook te delen. 
 



Daarnaast speelt leeftijdsspecialisatie een rol van betekenis binnen de Commissie 
Onderwijsbevoegdheden 1(‘Commissie Zevenbergen’). Deze commissie is sinds maart 2020 
actief, om uitvoering te geven aan het advies van de Onderwijsraad, zoals de Raad dat 
publiceerde in Ruim baan voor leraren. Er wordt gewerkt aan nieuwe doordenking van het 
bevoegdhedenstelsel voor het beroep van leraar en de betekenis daarvan voor het 
opleiden van leraren.  
Contouren van het denken2 tot nu toe: een bevoegdheid, verbonden aan verschillende 
bekwaamheidsgebieden. Die gebieden: 

o Een generieke pedagogisch-didactische kern of basis 
o Een specialisatie in een doelgroep (leeftijd en onderwijstype) 
o Een specialisatie in een vakinhoud en vakdidactiek / vakinhouden en 

vakdidactieken. 
De kern is voor iedereen gelijk, de andere gebieden naar keuze.  
De bevoegdheid geldt als ‘startbewijs’: verdere professionalisering (ook via verbreding of 
verdieping bekwaamheidsgebieden) is vanzelfsprekend en ‘verplicht’. 

 
In dit kader heeft een Kennisnetwerk Oudere Kind een belangrijke toegevoegde waarde: 
het kan de plaats zijn waar gewerkt kan worden aan: wat is de reikwijdte van ‘oudere kind’, 
wat zijn noodzakelijke kennis en vaardigheden ten aanzien van de doelgroep, hoe is de 
aansluiting bij ‘de generieke kern’ en bij het gebied van het vak/ de vakken? Hoewel het 
een zeer ‘beladen’ term is: er zal iets als een ‘kennisbasis3 oudere kind’ ontwikkeld moeten 
worden. 

 
En tenslotte: op 12 oktober is het Bestuursakkoord getekend. Ook afspraken die hierin zijn 
vastgelegd (regionale aanpak, werken met leeruitkomsten, meer flexibilisering etc.) zullen 
allemaal van invloed zijn. 
 

Kennismaking deelnemers 
Voor deze bijeenkomst hebben zich 22 deelnemers aangemeld namens 18 instituten; de 
collega’s krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen. We kunnen spreken van een breed 
inhoudelijk gezelschap, waarin collega’s vanuit hun respectievelijke achtergronden en 
ervaringen zich ook de vraag stellen: ‘Doen we de goede dingen?’ En ook: ‘Hoe doen 
anderen het?’ 
Een lijst van deelnemers is opgenomen in het thema ‘Oudere Kind’ binnen paboweb, zie 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_849 
In verband met AVG  mogen e-mailadressen niet zonder meer uitgewisseld worden; nadere 
adresgegevens zijn op te vragen via silviavanspronsen@gmail.com. 

  
Inrichting, vormgeving en aansluiting 

In aansluiting op het ‘Hoe en Waarom’ uit de introductie zullen de pilots vanuit Driestar en 
Viaa in het netwerk op de voet gevolgd zullen worden. Daarnaast wordt het netwerk 
betekenis- en waardevol geacht vanwege het kennisdelen, reflecteren en mogelijk 
adviseren. Aansluiting van andere partijen is, aldus een eerste peiling, vooralsnog minder 
wenselijk; mogelijk wordt het netwerk dan ook te groot. Het is belangrijk eerst als 
pabodocenten met elkaar in gesprek te gaan. 

 
1 Voor meer informatie, zie https://www.onderwijsbevoegdheden.com 
2	Weergave van wat zich nu aftekent, maar koers en denken kunnen zeker nog wijzigen! 
3 Bij ‘kennisbasis’ gaat hier niet om een ‘dichtgetimmerde body of knowledge’, maar om een zich steeds 
ontwikkelend geheel van praktijk, theorie en praktijktheorie.	



 
Betrokkenheid OCW 

Vanuit de huidige ontwikkelingen (uitwerking motie Heerema) maar ook met het oog op 
toekomstige perspectieven is er belangstelling én betrokkenheid vanuit OCW. Dorina 
Veldhuis en Hester de la Parra zijn vanuit OCW contactpersoon en aanspreekpunt. Via 
voorzitter en secretariaat worden zij geïnformeerd over standen van zaken; indien mogelijk 
schuift een van hen aan bij het volgende overleg. 

 
Pilot4 OK Driestar  

Annelies Kraaiveld schetst de context van hun pilot. Hieronder zijn de doelstellingen 
opgenomen vanuit Driestar. 

 
Doelstellingen  
Vanuit de verschillende expertises wordt de pilot ingericht met de volgende doelstellingen: 
1. Verdiepte kennis op het gebied van pedagogisch handelen en didactiek voor leerlingen 

van 8-14 jaar. Meer dan de reguliere student, is deze student bekwaam in het geven van 
onderwijs aan en omgang met deze leeftijdscategorie leerlingen (self-efficacy is een van 
de onderzoeksthema’s).  

o Pabo afgestudeerden die zich inhoudelijk gespecialiseerd hebben in een vak 
en vakdidactiek. Daarmee wordt het basisonderwijs versterkt.  

o VO afgestudeerden die over een breder pedagogisch en didactisch repertoire 
beschikken en daarmee kerndocent van een onderbouw klas zijn.  

2. Ontschotting tussen de opleidingen Pabo en LVO waardoor er een betere benutting is 
van kennis en middelen. Hierdoor zal er professionalisering plaats vinden van docenten 
en schoolopleiders in het werkveld.  

3. Verdieping van het leren op de werkplek. Waardoor theorie en praktijk meer verbonden 
worden met elkaar en met het handelen van de leraar in de praktijk. 

4. Er is een goed doordacht aanbod van pedagogisch en didactische repertoire voor het 
oudere kind.  

 
Het Driestar onderzoekscentrum zal verbonden zijn aan de pilot en flankerend onderzoek 
doen naar de winst die op de doelstellingen bereikt wordt.  
In de opzet van het nieuwe curriculum van de verschillende opleidingen verdiepen de 
studenten zich vanaf het tweede jaar in één van de volgende leeftijdsspecialisaties: 4-10 
jaar, 8-14 jaar of 12-16 jaar. Dit sluit aan bij het adviesrapport Ruim baan voor leraren dat 
in 2018 door de Onderwijsraad is uitgebracht. De pilot wordt gepositioneerd na de 
basisopleiding en zal een stevige verdieping zijn op de basisopleiding. De pilot zal een impuls 
geven aan de totale curriculumontwikkeling en dan met name op het gebied van 8-14 jaar. 
Dat is een van de nieuwe specialisaties die vormgegeven gaat worden.  
 
Essentiele vraag die door Annelies expliciet benoemd wordt: 
wie ben je als persoon en welke kennis heb je nodig? 
 
NB: een samenvatting van de pilot is terug te vinden op 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_845 
 
 

 

 
4	Van belang is hierbij op te merken dat de pilots onder het huidige bevoegdhedenstelsel plaatsvinden.	



 
Pilot5 OK Viaa 

Marjan Bosma licht de pilot van de Viaa toe. Hieronder zijn de doelstellingen vanuit Viaa 
opgenomen. 

 
 Doelstellingen 

1. Studenten kunnen met meer en gerichtere competenties (specifieke competenties JK en 
OK op vier niveaus) in de keuze van hun specialisatie worden opgeleid.  

2. Studenten krijgen vanaf de start van de opleiding gelegenheid te kiezen voor 
specialisatie Jongere- of Oudere Kind, passend bij hun voorkeur. Inschatting is dat 
hierdoor meer studenten kiezen voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Dit levert een 
bijdrage aan het tegengaan van het lerarentekort omdat vermoedelijk de uitstroom 
vermindert.  

3. Deze ontwikkeling in de opleiding leidt tot het breder kijken van aankomend 
leerkrachten dan alleen de basisschool en ze ontwikkelen interprofessionele 
vaardigheden.  

4. De verwachting is dat startende leerkrachten met meer flexibiliteit en zelfvertrouwen in 
de brede basisschool en vooral binnen de gekozen specialisatie aan het werk gaan.  

5. Het levert (startende) leerkrachten de mogelijkheid zich te profileren.  
6. Het leidt tot specialisten in de school, die theoretisch onderbouwd vernieuwingen in de  

scholen kunnen initiëren en zo een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering binnen het  
onderwijs.  

7. Het versterkt de samenwerking binnen het samenwerkingsverband Scope en biedt  
veelbelovende kansen binnen het concept van werkplekleren.  

8. Met behulp van de ervaringen die worden opgedaan tijdens de pilot de mogelijkheid om 
met ingang van het cursusjaar 2021-2022 specialisatiemogelijkheden aan te bieden in 
vol- en deeltijd.  

 
Specifiek wordt melding gemaakt van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken. 
NB: een samenvatting van de pilot is terug te vinden op 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_846 
 

 
Kennisdeling en -ontwikkeling 

Kennisdeling maar ook kennisontwikkeling zijn essentiële componenten en zullen dan ook 
elke bijeenkomst op de agenda staan.  
 
Wat kennisdeling betreft: binnen paboweb is een themagedeelte ‘netwerk oudere kind’ 
ingericht https://www.paboweb.nl/themas/87 waar allerlei informatie gedeeld en 
gevonden kan worden. Tijdens de volgende bijeenkomst zal hier een korte toelichting op 
worden gegeven. 
 
Voor kennisontwikkeling zal vanuit het netwerk steeds een bepaald thema worden 
gekozen; dit thema wordt vervolgens door een of twee collega’s voorbereid, waarna we 
met elkaar verdiepend in gesprek gaan.  
 
 
 

 
5	Van belang is hierbij op te merken dat de pilots onder het huidige bevoegdhedenstelsel plaatsvinden. 



 
Kaderstelling 

De Kaderstelling JK/OK, zie https://www.paboweb.nl/themas/80#section_817 
dateert uit 2013 en is destijds op verzoek van OCW door LOBO ontwikkeld. In dit kader 
worden opleidingsroutes geschetst voor de organisatie van de specialisaties in de curricula 
van de pabo's. Tevens worden centrale thema's beschreven en uitgelegd waarom zij van 
belang zijn voor de specialisaties jonge en oudere kind. Het kader is inmiddels aan 
herziening toe; zo is dat ook binnen het netwerk JK besproken. Met elkaar bekijken we hoe 
we dit zullen oppakken; onderwerp komt terug op de volgende bijeenkomst.  

 
Relevante thema’s  
 Verschillende onderwerpen passeren de revue: 

o Samenwerking en optrekken met tweedegraads 
® vragen, hobbels, verwachtingen 

o Ontschotting  
® Waar raak je elkaar? 

o Leeftijdsbegrenzing 
® ‘Scheiding bij 12 is onnatuurlijk’ 

o Inhoud leeftijdsspecialisatie 
® Welke ruimte is er? 

o Nederlandse situatie versus internationale scope 
o Passend onderwijs 
o Inclusief onderwijs 
o Grip op kennis 
o Beeldvorming 

 
Vervolg 

Het voorstel is om elkaar in een tweemaandelijkse frequentie te ontmoeten; daartoe wordt 
een datumcheck uitgezet. 
Susan Beckers (Fontys) en GertJan Boog (HU) zullen voor de volgende bijeenkomst een 
inleiding voorbereiden (waarvoor dank!) met betrekking tot het thema leeftijdsgroep:  

‘Over de grens van 12 heen’. 
 
Rondvraag en sluiting 

De voorzitter dankt alle collega’s voor hun aanwezigheid, bijdragen en betrokkenheid. De 
vergadering wordt om 15.30 uur gesloten. 
 

 
Volgende bijeenkomst 

Dinsdag 19 januari 2021, 14.00 – 15.30 uur 
 

 


