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Uitkomsten overleg 19 januari 
Geen op- of aanmerkingen; hierbij vastgesteld. 

  
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. 

® Analyse van de consultatie wordt binnenkort verwacht. 
 
LEJK 
De werving van een directeur voor het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) is in volle gang; 
benoeming lijkt aanstaande. 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 commissie heeft haar werk niet tot een goed einde kunnen brengen. Er restte slechts de 
mogelijkheid van een ‘voorzittersverslag’, wat overigens wel de ruimte bood om de denkrichting van 
de commissie integraal voor het voetlicht te brengen. Er is wel een deel- eindproduct: de uitwerking 
van de ‘pedagogische didactische ‘kern’. Deze is als uitvoerige bijlage aan het voorzittersverslag 
toegevoegd. De voorzitter van de commissie, Paul Zevenbergen, heeft dit verslag1 aan de minister 
aangeboden: Hoge lat, lagere drempels.  

 
1 https://www.onderwijsbevoegdheden.com/post/hoge-lat-lagere-drempels 
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Op 10 maart is in de Stuurgroep lerarenopleidingen van de VH ook gesproken over ‘hoe met wat 
verder’? Daarbij is door alle Stuurgroepleden grote waardering voor en bijval met de denkrichtingen 
uitgesproken. Er kan, zoals gezegd, onmiddellijk werk gemaakt worden van het werken met de vier 
bekwaamheidsgebieden en met de verdere uitwerkingen van die gebieden. Men was unaniem zeer te 
spreken over ‘de pedagogisch didactisch kern’.  

 
Hoe dan ook wordt nu gewerkt aan een vervolg: binnen LOBO zal het gesprek worden aangegaan over 
wat we op kunnen pakken en op welke manier. Hoe kunnen we uitvoering geven aan de denkrichting? 
De uitkomsten zijn (mogelijk) ook voor het netwerk OK van belang. 

 
Vanuit de vergadering wordt in dit verband (ook) genoemd de specifieke bevoegdheden, belang van 
samenwerking, de noodzaak ‘je te laten horen’, regionalisering, 10-14 school. 

® Komt in elk geval terug op het volgende overleg, er zal worden gekeken naar een passende 
vorm. 

 
Positionering | Arie Vonk 
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 
een Plan van Aanpak dat als titel ‘Over de grenzen heen’ heeft 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.  
 

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.’ 
 

Het huidige netwerk OK zal zich ontwikkelen tot expertisecentrum/ kenniskring project, waarbij in 
verbinding met het LEJK naar aansturing wordt gezocht 

® Komt terug op het volgende overleg; dan wordt nader ingegaan op laatste ontwikkelingen, 
vervolgstappen, menskracht, eventuele verbinding met Passend Onderwijs en andere zaken. 

 
Pilots 
Er is van OCW de toezegging om de zes nu lopende pilots te verlengen en ruimte te bieden voor 
twee nieuwe pilots. Wat betreft verlengen denken we aan het opstarten van een tweede groep, 
waarbij eventuele ‘lessons learned’ worden vertaald in een bijgestelde aanpak. Ook kan het zijn dat 
vanuit de nu lopende pilot al evident is op welke onderdelen bijstelling noodzakelijk is. 
Wat betreft de verbreding wordt uitgegaan van twee pilots (liefst ok, vanwege de balans),  
 
De destijds niet toegekende pilotaanvragen kunnen opnieuw voorgelegd worden, eventueel met 
aanpassingen. Er is uitdrukkelijk ook ruimte voor geheel nieuwe aanvragen. 
Voor het overige zijn de bij de eerste tranche geformuleerde criteria van kracht. 
Er ligt inmiddels namens LOBO een conceptvoorstel bij de VH; zodra er meer uitsluitsel is wordt ook 
het netwerk OK geïnformeerd. Naar verwachting zal dat begin april zijn. 

® Komt terug op het volgende overleg. 
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Kennisdeling | vanuit de pilots 
Viaa 
Door omstandigheden is het dit keer niet gelukt vanuit Viaa te worden bijgepraat over de ervaringen 
met de pilot JK OK.  
 
Driestar 
Kees Ritmeester neemt de collega’s wederom mee in het Tieneronderwijs (10-14) van Driestar; een 
reflectie op het traject langs proces, onderzoek, inhoud en innovatie. 
De presentatie is in zijn geheel digitaal terug te vinden via  
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 
 
Dank aan Kees voor het delen van de mooie en leerzame ervaringen binnen Driestar! 

® Kennisdeling wordt ook weer geagendeerd voor het volgende overleg. 
 
Toetsing 
We zijn met elkaar in een verkennend gesprek gegaan over toetsing. Ook binnen het netwerk JK is 
dit punt aan de orde geweest, mede 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.  
In deze eerste verkenning hebben we gedachten gewisseld over toetsdeskundigheid en 
toetsbewustzijn. Tijdens een volgende bijeenkomst zullen we hier dieper en concreet op ingaan. 

® Komt terug – mogelijk in deelsessies - op het volgende overleg. 
 
Kaderstelling 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het mogelijke expertisecentrum zal de herziening van het 
kader OK opgepakt (moeten) worden.  

® Komt terug op het volgende overleg  
 
Rondvraag 
Voorgesteld wordt om tijdens een volgende bijeenkomst in kleinere groepen met elkaar in gesprek 
te gaan over de manier waarop verschillende opleidingen hun specialisatie rondom het oudere kind 
vormgeven; ook qua onderwerpen. 

® Wordt geagendeerd voor een volgend overleg. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Volgende bijeenkomst 
Donderdag 10 juni 2021, 14.00 – 15.30 uur 

 


