
Kennisnetwerk Oudere Kind 
 
 
 
 
 
Aan  : deelnemers netwerk Oudere Kind 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda derde bijeenkomst netwerk OK  
Datum  : 11 maart 2021 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de derde bijeenkomst van het Netwerk Oudere Kind 
op dinsdag 16 maart, 14.00 – 15.30 uur. We treffen elkaar online via Teams; een Teams link is 
opgenomen in de begeleidende mail.  
 
Arie Vonk, 10voordeleraar, schuift – evenals de vorige keer - aan bij deze bijeenkomst. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
� Uitkomsten online overleg 19 januari 2021 

Volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd  
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/87#section_855 

 
3 Actueel  

� OCW | Internetconsultatie conceptwetsvoorstel opsplitsing 
Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep; dit heeft geresulteerd in een zeer groot 
aantal reacties. Opvallend gegeven is dat de reacties vanuit de instellingen vrijwel altijd 
tegen het wetsvoorstel pleiten en dat met name in de individuele (anonieme) reacties 
ook voorstanders van splitsing te vinden zijn. Vooralsnog lijkt de consultatie weinig 
vaste grond te bieden voor realisatie van het wetsvoorstel. 

� LEJK 
� De werving van een directeur voor het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) is 

in volle gang; de eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Ook de website 
is zo goed als gereed en gaat een dezer dagen live.  Op 22 april, van 15.30 – 17.00 uur, 
zal er een openingssymposium plaatsvinden. Meer informatie volgt binnenkort. 

� Commissie Zevenbergen 
De voorzitter van de commissie, Paul Zevenbergen, heeft zijn verslag1 aan de minister 
aangeboden: Hoge lat, lagere drempels. In LOBO verband zal medio maart worden 
besproken wat we op kunnen pakken en op welke wijze. Hoe kunnen we uitvoering 
geven aan de denkrichting? De uitkomsten zijn (mogelijk) ook voor het netwerk OK van 
belang. 

 
1 https://www.onderwijsbevoegdheden.com/post/hoge-lat-lagere-drempels 



4 Positionering Kennisnetwerk Oudere Kind 
� Positionering en verkenning 

Tijdens het vorige overleg hebben we met elkaar gesproken hoe de positionering eruit 
zou kunnen zien en op welke wijze deze vorm zou kunnen krijgen. Inmiddels heeft dit 
vorm en inhoud gekregen in het Plan van Aanpak dat nu voorligt, zie bijgevoegd. 
 
Het Plan van Aanpak heeft als titel ‘Over de grenzen heen’ meegekregen. Hierin wordt 
niet langer ingestoken op de specifieke leeftijdsafbakening van het oudere kind, maar 
is nadrukkelijker ingestoken op doen van onderzoek naar twee overgangen in het 
primair onderwijs, te weten de overgang van het jonge naar het oudere kind en de 
overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Hierbij is aandacht voor de 
doorgaande leerlijnen, zowel richting het jonge kind, als richting de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs. Dat wordt in het bijgevoegde Plan van Aanpak benoemd als 
‘over de grenzen heen’.  
 
Het bij elkaar brengen van de opbrengsten vanuit de lopende pilots, het delen van de 
inzichten vanuit de (mogelijk) nieuw op te starten pilots en de verkenning van 
bovengenoemde overgangen in het primair onderwijs vergen een additionele 
inspanning. Dit zal uiteindelijk worden ondergebracht in een aanvraag die vanuit de 
Vereniging Hogescholen bij het ministerie van OCW zal worden neergelegd. 

 
5 Pilots 

� Evaluatie 
Er zijn nog geen evaluatiegegevens, los van de rapportages uit de pilots. 

· Verlenging en verbreding 
Zoals eerder al is aangegeven ligt er een voorstel vanuit OCW de huidige pilots te 
verlengen en het aantal pilots eventueel uit te breiden. Met de tijdsdruk van vorig jaar 
nog in gedachten zal werk worden gemaakt van een zo adequaat mogelijke planning. 
De destijds niet toegekende pilotaanvragen kunnen opnieuw voorgelegd worden, 
eventueel met aanpassingen. Daarbij is vanuit LOBO opgemerkt dat het goed zou zijn 
om feedback te krijgen op welk punt de aanvraag niet is gehonoreerd. Er is 
uitdrukkelijk ook ruimte voor geheel nieuwe aanvragen. Er ligt inmiddels namens LOBO 
een conceptvoorstel bij de VH; zodra er meer uitsluitsel is wordt ook het netwerk OK 
geïnformeerd.  

� Vanuit de huidige pilots  
Graag worden we bijgepraat over de huidige ontwikkelingen en ervaringen rondom de 
pilots die nu lopen binnen Driestar en Viaa. 

 
6 Toetsing 

� Binnen het netwerk JK is het onderwerp ‘toetsing’ geagendeerd. Dit in verband met 
het verdwijnen van de kleutertoetsen en de lijn van de ontwikkeling van alternatief 
materiaal. Toetsing is ook binnen de ‘scope’ van OK een belangrijk issue. Denk aan alle 
recente ontwikkelingen rond de CITO-toetsen: advies leerkrachten, 
‘vooringenomenheden’ in de advisering, kansrijk adviseren, selectie enz. 
Binnen het netwerk JK kwamen we o.a. uit op de vraag of in de opleidingen voldoende 
gewerkt wordt aan ‘toetsdeskundigheid’ en ‘toetsbewustzijn’. Wellicht is het zinvol om 
in de ‘body of knowledge’ voor ok deze aandachtspunten ook op te nemen.  
We wisselen eerste gedachten uit over deze materie. 

 
 



7 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. 

 
8 Kennisdeling 

� Kennisdeling 
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’ met 
betrekking tot de doorverwijzing naar andere relevante kennisnetwerken. Vooralsnog 
dient het thema Kennisnetwerk Oudere Kind op paboweb als kennisbank, 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 

 
9 Vervolg 

� Voorstel datum volgende bijeenkomst 
Dinsdag 1 juni, 14.00 – 15.30 uur 
of 
Dinsdag 8 juni, 14.00 – 15.30 uur 

 
10 Rondvraag en sluiting 


