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Opening 
Een hartelijk welkom aan alle aanwezigen; specifiek geldt dat voor Lidewij van Katwijk (NHL Stenden) 
en Guusje Riemens (Thomas More) die vandaag voor het eerst aansluiten. 
 
Uitkomsten overleg 16 maart 
Geen op- of aanmerkingen; hierbij vastgesteld. 
 
LEJK 
Het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind is officieel van start! In het LEJK wordt kennis gedeeld én 
gecreëerd rondom het leren, ontwikkelen en onderwijzen van jongere kinderen tussen de twee en 
acht jaar. De hoop en de wens is uitgesproken dat het expertisecentrum bijdraagt aan verbinding 
van wetenschap, opleidingen en praktijk. Het programma van het symposium op 2 juni, waarbij ook 
minister Van Engelshoven aanwezig was, is terug te lezen via 
https://www.lejk.nl/agenda/symposium-landelijk-expertisecentrum-jonge-kind 
 
OCW | Internetconsultatie conceptwetsvoorstel opsplitsing 
Op de vraag of de wet in werking zou moeten treden wordt door een grote meerderheid gesteld dat 
dit überhaupt niet zou moeten gebeuren en indien wel dan tenminste later. 
Ook grote instellingen (waaronder Aob en PO-Raad) hebben negatief geadviseerd: daarbij is ook 
aangegeven dat route specialisaties (verdiept) dienen te worden ingericht of vormgegeven zoals dat 
nu geschiedt via bijvoorbeeld de pilots. Instroom eisen voor jonge of oudere kind moeten echter in 
elk geval gelijk blijven. 
Het wachten is nu op de Kamerbrief. In algemene zin kan – op basis van de uitkomsten van de 
consulatie - geconcludeerd worden dat het traject inrichting nieuwe wetgeving niet zal worden 
voortgezet.  
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Advies Onderwijsraad | ‘Later selecteren, beter differentiëren’ 
Het gaat hier om een interessant advies, maar het onderwerp is als controversieel beschouwd; 
bespreking en eventuele vervolgstappen worden overgeheveld naar de volgende kabinetsperiode. 
Het advies ligt inmiddels wel op allerlei gesprekstafels; interessant is daarbij dat de meningen en 
ideeën hierover sterk verschillen en uiteenlopen. 

® Komt terug op een volgend overleg. 
 
Positionering netwerk Oudere Kind en het Plan van Aanpak ‘Over grenzen’ 
Update door Arie Vonk  

o Er is door OCW voorzien in de aanvraag voor middelen om het kwartiermakerschap op 
te starten. In de eerste fase zal de kwartiermaker in gesprek gaan met een groot aantal 
stakeholders waarbij de centrale vraag zal zijn of er voldoende grond is een concrete 
volgende stap te zetten richting een expertisecentrum.  

o Behalve ADEF en de VO-Raad is ook het netwerk OK in dit proces een belangrijke 
gesprekspartner. 

o Vanwege de complexiteit van de opdracht zal voldoende tijd (september – februari) 
worden uitgetrokken voor open gesprekken. Vragen die daarbij aan de orde komen: 
welke thema’s zie je, hoe zouden die opgepakt kunnen worden, zou er behoefte zijn 
dingen overkoepelend aan te pakken, wie zouden daarin kunnen/willen participeren etc.  

o Bij de uitwerking van de concrete vragen zal mogelijk het netwerk worden 
geconsulteerd, eventueel in kleiner comité. Binnenkort volgt een opdrachtbeschrijving 
met daarin ook een voorstel voor de ondersteunende structuur en een tijdpad.  

o Aan het einde van kwartiermakerschap kunnen aanbevelingen worden gedaan of 
(bijvoorbeeld) een expertisecentrum haalbaar wordt geacht en in welke vorm. 
 

De voorzitter benadrukt dat het hier gaat om een verkenning. 
Willen we een expertisecentrum naar analogie van LEJK? Is dat zinvol of zijn we op zoek naar een 
andere structuur waar kennis gedeeld en ontwikkeld kan worden? En indien gekozen wordt voor 
een kenniscentrum, hoe richt je het dusdanig duurzaam in zodat er op termijn ook zonder subsidie 
bestaansrecht is? Hoe dan ook zal er een periode van 2 jaar zijn om dit te bezien.  
Het voordeel van een expertisecentrum is de bundeling en verbinding van lectoren en praktijk.  
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld in hoeverre de huidige pilots onderdeel uitmaken van 
de eerste verkenning. Uiteraard zijn de ervaringen en inzichten een belangrijke bron voor de 
inhoudelijke inrichting, maar de precieze contouren zijn nog niet duidelijk. 

® Komt terug op het volgende overleg. 
 
Pilots | toekenning aanvragen verlenging en verbreding 
Op 10 juni zijn positieve beschikkingen naar alle aanvragers gezonden. Het gaat bij 6 instituten om 
verlenging (NHL Stenden, Fontys, Driestar, Windesheim, Viaa, iPabo) en bij twee instituten om 
verbreding (NHL Stenden, Hs Zeeland).  
De verbreding betreft in beide gevallen OK. De betrokken collega’s voor OK – Driestar, Viaa, HZ en 
NHL Stenden worden van harte gefeliciteerd. Zie ook het persbericht van de VH 
https://www.paboweb.nl/posts/3246 
 
De voorzitter benadrukt nogmaals dat - behalve binnen de pilots - leeftijdsspecialisaties in algemene 
zin de aandacht hebben – ook of mede naar aanleiding van het in 2018 verschenen rapport van 
ResearchNed Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen. 
Er wordt dus over de volle breedte werk gemaakt van verdieping en versterking. 
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Pilots | Kennisdeling en ontwikkelingen huidige pilots 
 
Viaa 
Jan Jaap Zijlstra is helaas niet in de gelegenheid aan te schuiven, maar heeft via een schriftelijke 
update de huidige ervaringen gedeeld, waarvoor dank. De ontwikkelingen bij Viaa zijn terug te lezen 
op https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 

® Collega’s die vragen hebben kunnen contact opnemen met Jan Jaap j.zijlstra@viaa.nl 
 
Driestar 
Net als al de afgelopen keren neem Kees Ritmeester ook nu weer de collega’s mee in het 
Tieneronderwijs (10-14) van Driestar; een reflectie op het traject langs proces, onderzoek, inhoud 
en innovatie. Er wordt terug- maar ook vooruitgekeken. Daarnaast wordt kort stilgestaan bij de 
werving van en voorlichting aan de nieuwe lichting. De presentatie is in zijn geheel digitaal terug te 
vinden via  https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 
De mooie en rijke ervaringen binnen Driestar zijn een bron van inspiratie. Met dank aan Kees voor 
de bevlogen wijze van delen en enthousiasmeren.  
 

® Kennisdeling wordt ook weer geagendeerd voor het volgende overleg, daarbij het 
uitdrukkelijke verzoek aan Viaa om hun ervaringen ‘live’ via een onlinepresentatie te delen. 

 
NB 
Voorgesteld wordt om bij de volgende serie pilots gezamenlijk (Driestar, Viaa, HZ en NHL Stenden) 
generieke conclusies te trekken. Wordt geagendeerd voor een volgend overleg. 
 
Themabespreking | Toetsing 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de gespreksnotitie. Er spelen twee zaken die elkaar 
raken onder het begrip ‘toetsbewustzijn’ 
 

1) Primair onderwijs en toetsbewustzijn 
Allereerst is er de beweging van toenemende kritiek op toetsing en selectie aan ent einde van de 
basisschool. De inspectie constateerde opnieuw dat het schooladvies in belangrijke mate een ‘gekleurd 
advies’ blijkt te zijn. Daarnaast wordt er steeds vaker gewezen naar wat het ‘oneigenlijk gebruik’ van de 
cito- toetsen (waaronder de eindtoets) wordt genoemd. De eindtoets wordt gebruikt om te selecteren op 
niveau vervolgonderwijs. Daarbij lijkt het alsof de normering zo wordt ingericht dat er ieder jaar sprake is 
van 60% vmbo, 30% havo en 10% vwo. Dergelijk vroegtijdig voorsorteren staat op dit moment onder 
kritiek. Zie daarvoor ook het proefschrift van Karen Heij (2021): Van de kat en de bel. Tellen en vertellen 
met de eindtoets basisonderwijs. 
Studenten worden zo opgeleid dat zij – vaak aan de hand van wat de methodes voorschrijven – in het 
vigerende systeem van toetsing hun weg kunnen vinden. Zij zijn zich bij afronding van hun opleiding vaak 
niet bewust van visie op toetsing en impact van toetsing en de mogelijke bias van de toetser. 

 
2) Anders opleiden en toetsbewustzijn 

Binnen de lerarenopleiding is de beweging van flexibilisering in gang gezet. Het moet mogelijk zijn op meer 
op maat op te leiden, waarbij het leraarschap langs verschillende routes gerealiseerd kan worden. Een van 
de manieren om te flexibiliseren is het werken met ‘leeruitkomsten’.  
Deze beweging heeft ook betekenis als het om toetsen gaat. De student ‘toont behaalde leeruitkomsten 
aan’ en bewijst zijn of haar kunnen slechts in beperkte mate in bijvoorbeeld de huidige vormen van 
kennistoetsen (denk aan de LKT’s). Er wordt hier en daar werk gemaakt van ‘programmatisch toetsen’. Er 
wordt gesproken over afschaffing van de BSA en over het werken met ontwikkelingsgerichte assessments. 
Een en ander betekent dat het ‘toetslandschap’ binnen de lerarenopleidingen gaat veranderen.  

 
Het gesprek hierover via breakout rooms is vooral verkennend bedoeld. 
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Korte samenvattende terugkoppeling uit de twee groepen  
o Thematiek is herkenbaar en wordt breed gedeeld: hogescholen lopen tegen dezelfde 

uitdagingen aan.  
o Er lijkt een soort toetstransitie gaande. Hoe gaan we met kennis om, hoe gaan we grote 

toetsopdrachten om, hoe begeleiden we studenten maar ook wat vraagt het van de 
leerkrachten? 

o Daarbij: hoe maak je studenten bewust van de rol die ze hebben in de basisschool? Hoe 
maak je studenten bewust van hun kijk en visie die ze hebben op toetsing dáár? 

o Gesproken is ook over vormen van visie hóe je wilt toetsen. Helpen de kennisbases daarbij 
of zitten ze misschien juist in de weg? Hoe zorg je ervoor dat enerzijds de nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld maar ook dat de onafhankelijkheid geborgd is. Hoe realiseer je ‘gelijke 
kansen voor iedere leerling’. 

o Het belang is geuit niet uitsluitend te vertrouwen op leermiddelen, maar juist kritische 
studenten te kweken, waarmee de onderwijspraktijk verbetert. 

o De maatschappelijke druk is benoemd, op alles wat met kennis en (harde) toetsing te maken 
heeft.  

o Er lijkt een spanningsveld te zijn in de vraag waartoe wordt opgeleid: generieke leerkrachten 
versus vakspecifieke leerkrachten. 

o Hoe staat het met het abstractieniveau, bereiken we de juiste ‘verdieping’? 
 
Na deze terugkoppeling haalt de voorzitter kort het rapport van de Onderwijsinspectie aan: daarin 
wordt expliciet benoemd dat rondom kennisontwikkeling en -constructie de slag van hogere 
denkvaardigheden wordt gemist. Er zou (meer) aandacht moeten zijn voor het stimuleren en 
ontwikkelen van productieve vaardigheden en niet alleen focussen op reproductieve vaardigheden. 
Het gaat om inhoud en didactiek samen (duurzaam leren). 
 
Deze verkenning krijgt hoe dan ook een vervolg! 

® Agenderen voor een volgend overleg. 
 
Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt eenieder voor waardevolle bijdragen en aanwezigheid. Ook wenst zij alle 
collega’s veel succes toe in aanloop naar de afsluiting van - opnieuw – een bijzonder cursusjaar. We 
treffen elkaar in elk geval na de zomer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende bijeenkomst 
Donderdag 30 september 2021, 14.00 – 15.30 uur 

 


