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Aan   : deelnemers netwerk Oudere Kind 
Van   : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp  : agenda bijeenkomst netwerk OK  
Datum   : 18 november 2021 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de zesde bijeenkomst van het Netwerk Oudere Kind 
op donderdag 25 november 14.00 – 15.30 uur. We treffen elkaar online via Teams; een Teams link is 
opgenomen in de begeleidende mail.  
 
Hugo Nierstrasz schuift aan namens de Vereniging Hogescholen; Arie Vonk, 10voordeleraar, is 
verhinderd maar zal ons schriftelijk informeren, zie agendapunt 5. 
 
Anita Derks, directeur van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind https://www.lejk.nl 
is te gast en schuift aan bij agendapunt 2. 
 
   
Agenda 
 

1 Opening en welkom 
 

2 LEJK 
� Onderzoeksprogramma 

Het LEJK heeft een onderzoeksprogramma opgesteld. Anita Derks zal vanuit het LEJK 
toelichting geven op de inhouden.  
We gaan in gesprek over de vraag of en hoe het onderzoek ook ‘over grenzen’ 
gepositioneerd kan worden en zo ook van betekenis zou kunnen worden voor het 
netwerk oudere kind. 
 

3 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 
� Uitkomsten online overleg 30 september 2021 

Het concept is bijgevoegd, mede met dank aan Arie Vonk. 
 

4 Pilots 
� Kennisdeling 

Vanuit de pilots vanaf cursusjaar ’20-‘21 
Graag worden we bijgepraat over de huidige ontwikkelingen en ervaringen rondom de 
pilots die lopen vanaf cursusjaar ’20-‘21. Vandaag neemt Viaa de collega’s mee in de 
ontwikkelingen aldaar. 
Vanuit de gestarte pilots in ’21-‘22 
Hs Zeeland zal ervaringen delen over de wijze waarop zij gestart zijn en hoe de plannen 
er uit zien.  



� Evaluatie ResearchNed 
Bijgevoegd is het rapport van ResearchNed ‘Evaluatie van de pilots gespecialiseerde 
pabo-opleidingen’. In algemene zin kan gesproken worden over een mooi rapport!  
Citaat uit de slotopmerkingen 

‘Een vaststelling in dit onderzoek is dat het perspectief van formeel aparte opleidingsroutes niet 
sterk naar voren komt bij de pabo’s die aan de pilots deelnemen. De betrokken pabo’s hebben soms 
nog geen helder beeld hoe de pilots in relatie tot de bestaande leeftijdsspecialisaties zullen bestaan 
in de toekomst. Wel lijken de meeste pilots richting een integratie met de bestaande 
leeftijdsspecialisatie te gaan. Bij een nieuwe zelfstandige route zou goed passen dat de specialisatie 
direct start bij het begin van de studie, bij een ‘reguliere’ specialisatie tijdens de pabo past weer 
beter een latere start in de opleiding. Mogelijk is een optimale aanpak dat specialisatie niet direct 
bij aanvang van de pabo start, maar bijvoorbeeld in het tweede semester of bij aanvang van het 
tweede jaar. Dit is altijd nog eerder dan in de bestaande leeftijdsspecialisaties die vanaf jaar 3 
starten. Dat maakt het vermoedelijk eenvoudiger om de bestaande leeftijdsspecialisaties te 
integreren met de aanpak in de pilots. Ook voor een (mogelijk flink) deel van de aankomend 
studenten lijkt het een betere aanpak om later te starten met de specialisatie en hen eerst een 
gedegen oriëntatie te bieden op de verschillende leeftijdsgroepen. Al met al bieden de visies op het 
vervolg en de inbedding van de pilots binnen de pabo’s nog geen eenduidig beeld bij de pabo’s. De 
verdere ervaringen en ontwikkelingen in de pilots zijn in de komende jaren nodig om nader zicht te 
krijgen op de positie en de betekenis van de pilot-routes binnen de pabo, mede in relatie tot de 
bestaande leeftijdsspecialisaties. Het ligt voor de hand dat het LEJK en de kennisnetwerken voor het 
jonge en voor het oudere kind hierin een belangrijke rol spelen.  

  Ter vergadering nadere toelichting op het rapport en voorstel voor vervolgstappen 
 

5 Positionering Kennisnetwerk Oudere Kind | Arie Vonk 
� Plan van Aanpak ‘Over de grenzen heen’ 

Evenals voorgaande bijeenkomsten worden de collega’s geïnformeerd over de 
voortgang en de huidige ontwikkelingen. Dit keer gaat het om een schriftelijke update: 
‘Verkenning draagvlak oprichting Landelijk Expertisecentrum Over Grenzen’, zie 
bijgevoegd. Ook graag jullie aandacht voor de vragen die daarin gesteld worden. 

 
6 Actueel en informatief 

� ADEF 
Planning richting kennismaking en samenwerking 

 
7 Vervolg 

� Agendaplanning 
Voorstel volgende bijeenkomst 

® Donderdag 27 januari 2022, 14.00 – 15.30 uur of 
® Dinsdag 1 februari 2022, 14.00 – 15.30 uur 

� Thema’s en inhoudelijke planning 
 

8 Rondvraag en sluiting 


