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Aan  : deelnemers netwerk Oudere Kind 
Van  : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp : agenda bijeenkomst netwerk OK  
Datum  : 3 juni 2021 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de vierde bijeenkomst van het Netwerk Oudere 
Kind op donderdag 10 juni, 14.00 – 15.30 uur. We treffen elkaar online via Teams; een Teams link is 
opgenomen in de begeleidende mail.  
Hugo Nierstrasz en Arie Vonk schuiven aan namens VH respectievelijk 10voordeleraar. 
 
Voor de themabespreking, agendapunt 6, zullen we in 2 groepen via breakout rooms uiteengaan. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
� Uitkomsten online overleg 16 maart 2021 

Volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd. 
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/87#section_859 

 
3 Actueel en informatief 

� LEJK 
Anita Derks is door het algemeen bestuur benoemd tot directeur van het Landelijk 
Expertisecentrum Jonge Kind, zie https://www.lejk.nl/nieuws/anita-derks-benoemd-
tot-directeur. Op 2 juni heeft het openingssymposium plaatsgevonden, in 
aanwezigheid van minister Van Engelshoven.  
Korte terugblik ter vergadering. 

� OCW | Internetconsultatie conceptwetsvoorstel opsplitsing 
Vorige keer konden we vaststellen dat er massaal gehoor is gegeven aan de oproep, 
met als resultaat een zeer groot aantal reacties. 
Wat is de huidige stand van zaken? 

� ‘Later selecteren beter differentiëren’ 
Zie https://www.paboweb.nl/posts/3226 
Ter informatie is de betreffende Kamerbrief dd. 12 mei jongstleden bijgevoegd. 

 
4 Positionering Kennisnetwerk Oudere Kind  

� Plan van Aanpak ‘Over de grenzen heen’ 
Hugo Nierstrasz (VH) en Arie Vonk geven een toelichting op standen van zaken, waarbij 
ook de betrokkenheid van ADEF aan bod komt.  

� Vervolgontwikkelingen en verdere planning 



5 Pilots 
· Verlenging en verbreding 

Op de call van 9 april is door 8 instellingen gereageerd; het gaat daarbij om 6 
aanvragen voor verlenging en 2 aanvragen voor verbreding. De huidige pilots gaan 
dus alle 6 door voor verlenging. De 2 aanvragen voor verbreding zijn – zoals 
verwacht kon worden - toegespitst op OK. Inmiddels is het pakket aan aanvragen via 
de VH doorgesluisd naar OCW. Er wordt spoedige berichtgeving verwacht; de 
ambtelijke beschikking ligt klaar.  
Korte toelichting ter vergadering. 

� 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 Themabespreking in deelsessies | Toetsing 

� Toetsing 
We spraken in het vorige netwerkoverleg af het thema ‘toetsing’ aan de orde te 
stellen. Bijgevoegd is een voorstel voor een verkennend gesprek in twee groepen. Na 
de groepsgesprekken zullen we kort de uitkomsten delen en met elkaar bepalen op 
welke wijze verdergegaan kan worden met dit thema. 

 
7 Vervolg 

� Voorstel datum volgende bijeenkomst 
Dinsdag 12 oktober, 14.00 – 15.30 uur 
of 
Donderdag 14 oktober, 14.00 – 15.30 uur 

 
8 Rondvraag en sluiting 


