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C O N C E P T 
 
 
Punten van aandacht en/of actie naar aanleiding van overleg dd. 19 januari 2021 
 
   
Deelnemers (ter info)

 
Barbara de Kort (LOBO, voorzitter) 
Arie Vonk (10voordeleraar) 
Hugo Nierstrasz (VH) 
 
Pieter Snel (Inholland) 
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) 

 

 
Jeroen Becker (Avans) 
Karin Noome (Saxion) 
Natascha Koene (HvA) 
Jan Knuivers (HAN) 
GertJan Boog (HU) 
Job Morsink (Windesheim) 
Kees Ritmeester (Driestar) 
Paul Brouwers (De Kempel) 
Cor van der Werf (Hanzehs) 
Olga van Hooff (NHL Stenden) 
Susan Beckers (Fontys) 

 Eva van Pinxteren (HAN) 
Karlijn de Jong (Hs Leiden) 

  
Silvia van Spronsen (LOBO)

 
Internetconsultatie 

In het koersen richting een eventuele wetswijziging - naar aanleiding van de motie  
Heerema - moeten de daarvoor formele stappen gezet worden. De eerste stap daarin is de 
internetconsultatie: hoe wordt er tegenaan gekeken? Is het haalbaar? Wordt het wel of 
niet breed gedragen? Ook de evaluatie van de pilots is een van de formele stappen.  
Het is dus niets meer (maar ook niets minder) dan een voorsortering op; daarbij is het 
evenwel van groot belang dat er in brede zin gereageerd wordt. Een en ander staat 
uiteraard ook in verband met de mogelijke uitkomsten van de Commissie Zevenbergen.  

® Resultaten en uitkomsten komen terug op het overleg van maart.  
 
Commissie Zevenbergen 

Er is vertraging in de rapportage vanuit de Commissie. Aanvankelijk stond dit gepland voor 
14 januari. 

® Komt terug op over het overleg van maart. 
 
Positionering | Arie Vonk 

Eerder is aan de orde geweest dat het netwerk met name in het leven is geroepen voor 
kennisdeling en kennisconstructie inzake de pilots. De vorming van het netwerk Oudere 
Kind is daarnaast ook onderdeel van het gesubsidieerde project rond de vorming van het 
Expertise Centrum Jonge Kind. Arie Vonk (10voordeleraar) is als kwartiermaker aangesteld 
om een en ander verder uit te lijnen.  
 
 
 



 
Arie Vonk: 
Hoe zou de positionering eruit kunnen zien en op welke wijze kan dit vorm krijgen? 
Het kennisdelen omtrent de ervaringen rondom de pilots is een belangrijke pijler; het is de 
bedoeling om op grond hiervan tot uitspraken te komen over de leeftijdsafbakening van 
voornoemde groep. Tevens zal in het verlengde hiervan worden nagedacht over de daarbij 
behorende ‘body of knowledge’. Er is ook aandacht voor de doorgaande leerlijnen, zowel 
richting het jonge kind, als richting de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  
 
Het blijkt dat met name het afbakenen van de leeftijdsgrens in het voortgezet onderwijs 
complex is en gevoelig ligt. 
o Definiëring 

Welke definitie van ‘het oudere kind’ wordt gehanteerd en welke naamgeving past 
hierbij? De term ‘oudere kind’ dekt verschillende ladingen in het primair en het 
voortgezet onderwijs.  
 

o Doel- en kaderstelling 
Pilots richten zich vanuit het ministerie van OCW primair op de leeftijd- en 
groepsafbakening tussen het jonge en het oudere kind in het primair onderwijs. Belang 
vanuit het voortgezet onderwijs, gezien voornoemde complexiteit/gevoeligheid en gelet 
op de lopende ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en 
onderwijsbevoegdheden, is moeilijk te duiden. Is het nodig om (nu al) te komen tot een 
specifieke leeftijdsafbakening in het voortgezet onderwijs?  
 

o Doorgaande leerlijnen 
Het uitwerken van doorgaande leerlijnen tussen het primair en het voortgezet onderwijs 
wordt omarmd. Voorstel is om het kennisnetwerk zich hier nadrukkelijk mee bezig te 
laten houden. Voorstel is om hier zowel vertegenwoordigers vanuit de pabo, als vanuit 
de tweedegraads lerarenopleidingen bij te betrekken. 

 
Het bij elkaar brengen van de opbrengsten vanuit de pilots, het uitwerken van de 
doorgaande leerlijnen en het maken van een keuze voor de leeftijdsafbakening vergen, 
bovenop de activiteiten in de beide pilots, een additionele inspanning. Het voorstel is om 
hier een expert bij te betrekken die, hiertoe gefaciliteerd, leidinggeeft aan het netwerk 
oudere kind en voornoemde resultaatgebieden verder uitwerkt. 

 
® Komt terug op het overleg van maart. 

 
Vanuit de pilots 

Driestar 
Kees Ritmeester neemt de collega’s mee in het Tieneronderwijs (10-14) van Driestar; een 
reflectie op het traject langs proces, inhoud en concept. 
De presentatie – waarvoor hartelijk dank! - is digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 
 
Specifiek wordt gevraagd of de verschillende modules naast elkaar gezet kunnen worden. 

® Komt terug op een volgend overleg. 
 
 
 



Viaa 
Marjan Bosma praat de collega’s bij 
o De pilot OK loopt met 10 studenten (9 jongens / 1 meisje) Pabo 1 voltijd 
o JK en OK specialisten zitten samen in 1 klas, om te kunnen uitwisselen, maar vanwege 

Corona weinig samen les 
o Docenten passen lessen en toetsen aan (over de toetsen denken de studenten zelf mee) 
o In een enkel geval wordt een les helemaal anders ingevuld, er wordt incidenteel een 

gastdocent ingeschakeld 
o Eén blok met lessen is vraaggestuurd ingevuld voor de OK-specialisten rondom 

pedagogiek en didactiek 
o Jaar 2 wordt nu voorbereid, uitzoeken waar ingedikt kan worden en een extra minor 

ruimte kan krijgen (bijv. minor bewegingsonderwijs) 
o Stage in VO 16 dagen (praktijkonderwijs, onderbouw VMBO, mentor- en 

begeleidingslessen, structuurklassen, algemeen vormende vakken) wordt de komende 
periode vormgegeven. Corona maakt dit niet makkelijk. Aparte (maar zelfde) 
beoordeling van de VO stage. 

o Onderzoek vanuit lectoraat loopt mee, studenten, docenten, Werkplekcoaches en 
Schoolopleiders worden bevraagd 

o Er wordt gewerkt aan competentieprofiel Oudere Kind. 
 
Evaluatie pilots JK en OK 

De evaluatie van de pilots JK en OK zal uiteraard binnen dit netwerk en het netwerk JK 
worden opgepakt. Vanuit OCW is de mogelijkheid geopperd de huidige pilots te verlengen 
en het aantal pilots eventueel uit te breiden, dit met name vanwege het ontwikkelen van 
evidentie. Hoe de verlenging en/of de verbreding er precies uit gaat zien is nog niet 
duidelijk (met name de OK pilots zijn overigens enigszins ondervertegenwoordigd). 
Daarbij is (ook) het voorstel gedaan in eerste instantie ruimte te geven aan eerder 
ingediende pilots. Deze zouden ‘met voorrang’ opnieuw gewogen kunnen worden. 
Zodra er duidelijkheid is omtrent verlenging, verbreding, uitbreiding en condities volgt 
nadere informatie.  

® Komt terug op het overleg van maart. 
 
Thema Leeftijdsgroep | ‘Over de grens van 12 heen’  

Over welke kinderen praten we eigenlijk wanneer we het hebben over ‘het oudere kind’? 
Waar worden grenzen afgebakend? Wanneer hoort een kind tot deze groep?  
Susan Beckers (Fontys) en GertJan Boog (HU) schreven een inleiding om te proberen tot een 
definiëring te komen van de leeftijdsgroep ‘oudere kind’: want welke kinderen bedoelen we 
daar eigenlijk mee? 
Deze inleiding – waarvoor veel dank! – is digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 
 
Reacties in steekwoorden 
Er moet overlap zijn 
Keuze in varianten 
Specificeren van het specifieke, zorgvuldigheid 
Belang van doorlopende leerlijnen: waar begin je? 
Vanuit verschillende perspectieven kijken – ook: genderperspectief 
Onderzoeksvraag? 
Is lerarentekort het leidend principe? 
Pabo’s zijn wél responsief. 



 
Kaderstelling 

Met het oog op de ontwikkelingen van het expertisecentrum JK (zie ook positionering) zal 
bij het volgend overleg gekeken worden hoe de herziening van het kader OK gezamenlijk 
opgepakt kan worden. 

® Komt terug op het overleg van maart. 
 
Rondvraag 
 Digitale deelplaats 

Vanuit het Expertisecentrum Jonge Kind wordt gewerkt aan de lancering van een website; 
deze zal dienen als informatiebron voor artikelen en good practices (kennisclips). Specifiek 
gericht op de doelgroep en met een ‘paraplu-functie’: doorverwijzing naar andere 
relevante kennisnetwerken. Vooralsnog dient het thema Kennisnetwerk Oudere Kind op 
paboweb https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 
als kennisbank en bron.   

 
Volgende bijeenkomst 

Dinsdag 16 maart 2021, 14.00 – 15.30 uur 
 


