
Kennisnetwerk Oudere Kind 
 
 
 
 
 
Aan   : deelnemers netwerk Oudere Kind 
Van   : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp  : agenda bijeenkomst netwerk OK  
Datum   : 23 september 2021 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de vijfde bijeenkomst van het Netwerk Oudere Kind 
op donderdag 30 september 14.00 – 15.30 uur. We treffen elkaar online via Teams; een Teams link 
is opgenomen in de begeleidende mail.  
Arie Vonk en Hugo Nierstrasz schuiven aan namens 10voordeleraar respectievelijk Vereniging 
Hogescholen. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
� Uitkomsten online overleg 10 juni 2021 

Volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd. 
Ook digitaal terug te vinden via https://www.paboweb.nl/themas/87#section_871 

 
3 Actueel en informatief 

� LEJK 
Laatste ontwikkelingen 

� Speciale aandacht binnen de pabo voor het schooladvies 
https://www.paboweb.nl/posts/3386 

 
4 Positionering Kennisnetwerk Oudere Kind  

� Plan van Aanpak ‘Over de grenzen heen’ 
Arie Vonk zal - evenals de vorige keer – de collega’s informeren over de voortgang en 
de huidige ontwikkelingen.  
 

5 Pilots 
� Vanuit de lopende pilots  

Graag worden we bijgepraat over de huidige ontwikkelingen en ervaringen rondom de 
pilots die nu lopen binnen Driestar en Viaa; speciale aandacht gaat daarbij naar Viaa. 

� Vanuit de onlangs gestarte pilots 
Daarnaast krijgen we een inkijkje in de onlangs gestarte pilots bij NHL Stenden. 
Lidewij van Katwijk (NHL Stenden) neemt ons mee in de wijze waarop zij begonnen zijn 
en hoe de plannen eruitzien. 
 



6 Toetsing (vervolg) |Themabespreking in deelsessies  
� Toetsing 

In het verlengde van de uitkomsten in de groepsgesprekken van de vorige bijeenkomst 
zullen we opnieuw met elkaar in gesprek gaan via breakout rooms. 
Het gaat dan met name over ‘toetsbewustzijn’ en toetsbeleid.  
Zie bijgevoegde gespreksleidraad met verdere toelichting en vragen. Ten behoeve van 
het gesprek is een artikel van de hand van Van der Schoot en Sluijsmans ook 
toegevoegd als bijlage: Het dichtgetimmerde curriculum’ - Over de doorgeschoten 
verschuiving van inhoud naar vorm in het hoger onderwijs. 

� Achtergrondinformatie 
Voor verdere verdieping de volgende suggesties: 

o ‘Niet toetsen maar leren’  
https://www.youtube.com/watch?v=JuvVx6qHutM 

o https://sluijsmans.net/wp-
content/uploads/2019/05/Artikel_van12tot18_toetsing.pdf 

o https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-
formatief-toetsen-en-evalueren.pdf 

o https://landelijkeonderwijsdagzorgenwelzijn.nl/StippWebDLL/Resources/Han
dlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000003079 

 
7 Vervolg 

� Voorstel datum volgende bijeenkomst 
Donderdag 25 november, 14.00 – 15.30 uur 

 
8 Rondvraag en sluiting 


