
Kennisnetwerk Oudere Kind 
 
 
 
 
 
 
Aan  : deelnemers netwerk Oudere Kind 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda tweede bijeenkomst netwerk OK  
Datum  : 12 januari 2021 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de tweede bijeenkomst van het Netwerk Oudere 
Kind op dinsdag 19 januari, 14.00 – 15.30 uur. We treffen elkaar online via Teams; een Teams link 
ontvangen jullie per separate mail.  
 
Arie Vonk, 10voordeleraar, schuift aan bij deze bijeenkomst (zie agendapunt 4). 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
� Uitkomsten online overleg 23 november 2020 

Volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd  
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/87#section_844 

 
3 Actueel  

� OCW | Internetconsultatie conceptwetsvoorstel opsplitsing 
Vlak voor Kerst kwam vanuit OCW het bericht over de start van de internetconsultatie 
ten behoeve van het vaststellen van twee nieuwe onderwijsbevoegdheden binnen 
het po, gericht op uitsluitend lesgeven aan het jonge of aan het oudere kind. Deze 
internetconsultatie, www.internetconsultatie.nl. is van start gegaan op 23 december 
en loopt door tot 1 februari 2021. Het netwerk OK is hier op 21 december over 
geïnformeerd. 

� Berichtgeving 
Als gevolg van de berichtgeving verschenen in diverse media (o.a. ScienceGuide en 
Trouw) publicaties over de mogelijke opsplitsing van de pabo. Daarover is contact 
geweest met Dorina Veldhuis (OCW), zie bijgevoegd memo. Dit memo is op 8 januari 
ook binnen het netwerk OK verspreid.  
Nadere toelichting ter vergadering. 

� Commissie Zevenbergen 
Op 14 januari staat de tussenrapportage gepland. 
Wellicht kunnen we ter vergadering aandacht besteden aan die rapportage. 

� Bestuursakkoord 
Standen van zaken voor zover relevant voor dit netwerk. 



 
4 Positionering Netwerk Oudere Kind 

� Positionering en verkenning 
Eerder is aan de orde geweest dat het netwerk met name in het leven is geroepen 
voor kennisdeling en kennisconstructie inzake de pilots. Een van de eerste 
onderwerpen (naast het delen van kennis rond de pilots) om kennisdeling vorm te 
geven blijkt de ‘leeftijdsbegrenzing’ te zijn. De vorming van het netwerk ok is 
onderdeel van het gesubsidieerde project rond de vorming van het Expertise Centrum 
jk. Voor het uitlijnen van een ander is Arie Vonk - vanuit 10voordeleraar – als 
kwartiermaker aangesteld. Arie zal een en ander toelichten en ook met de leden van 
het netwerk verkennen op welke wijze de positionering van het netwerk OK binnen 
het project vorm en inhoud kan krijgen.  

 
5 Vanuit de pilots 

� Driestar en Viaa 
Graag worden we bijgepraat over de huidige ontwikkelingen en ervaringen binnen de 
pilots. 

 
6 Kaderstelling 

� Herziening 
De Kaderstelling JK/OK, zie https://www.paboweb.nl/themas/87#section_852 
is toe aan herziening. Afgesproken is dat we met elkaar zullen bekijken op welke wijze 
dit opgepakt kan worden. Ook binnen het netwerk JK is inmiddels begonnen met de 
bijstelling. 

 
7 Thema | Leeftijdsgroep 

� ‘Over de grens van 12 heen’ 
Susan Beckers (Fontys) en GertJan Boog (HU) hebben een inleiding voorbereid met 
betrekking tot dit thema en zullen dit met de collega’s delen. Vervolgens kunnen we 
met elkaar hierover in gesprek. 

 
8 Kennisontwikkeling en -deling 

� Kennisontwikkeling 
Zoals afgesproken wordt vanuit het netwerk steeds een bepaald thema gekozen; 
besluitvorming en afstemming vindt plaats ter vergadering. 

� Kennisdeling 
Op paboweb is een thema Oudere Kind ingericht waar relevante informatie gedeeld 
kan worden en ook is terug te vinden, zie https://www.paboweb.nl/themas/87 

 
9 Vervolg 

� Voorstel datum volgende bijeenkomst 
Dinsdag 16 maart, 14.00 – 15.30 uur 
of 
Dinsdag 30 maart, 14.00 – 15.30 uur 

 
10 Rondvraag en sluiting 


