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Aan   : deelnemers netwerk Oudere Kind 
Van   : Barbara de Kort en Silvia van Spronsen 
Onderwerp  : agenda bijeenkomst netwerk OK  
Datum   : 4 februari 2022 
 
Dag collega’s, 
 
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de zevende bijeenkomst van het Netwerk Oudere 
Kind op donderdag 10 februari 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. 
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. Tevens gaan we in gesprek over de vraag of en hoe 
het onderzoek ook ‘over grenzen’ gepositioneerd kan worden en zo van betekenis zou 
kunnen worden voor het netwerk oudere kind. 

� Ervaringen 
Ten aanzien van de oprichting van een mogelijk expertisecentrum oudere kind zal 
Anita - als directeur van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind - ons meenemen in 
haar ervaringen tot nu toe.  
 

3 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. Bijgevoegd is ‘Landelijk Expertisecentrum 
Over Grenzen’ de rapportage naar haalbaarheid en draagvlak. Arie Vonk licht toe. 

� Uitkomsten Stuurgroep 
De voorzitter zal de uitkomsten van de bespreking binnen de Stuurgroep 
Lerarenopleidingen (4 februari) nader toelichten. 

 
4 Naar aanleiding van vorige bijeenkomst 

� Uitkomsten online overleg 25 november 2021 
Het concept is bijgevoegd. 

Silvia van Spronsen



5 Pilots 
� Kennisdeling 

Zoals afgesproken tijdens het vorige overleg zullen de opbrengsten van de huidige 
pilots naast elkaar gelegd worden om een inkijkje te krijgen in het hoe en wat binnen 
de verschillende pilots. Waar zitten overeenkomsten en waar de verschillen? 
Tijdens een voorbereidend overleg is besproken wat er in het netwerk nu aan de 
orde moet komen. We zullen worden meegenomen in uitkomsten van de pilots en 
wat, vanuit die uitkomsten, wordt aanbevolen voor inhoud en reikwijdte specialisatie 
ok. 

� Verkenning hoe verder 
o Evaluatieonderzoek vanuit OCW, politieke besluitvorming 
o Bespreking binnen LOBO 
o Formuleren van specifieke aanbevelingen richting LOBO 
o Thema’s en acties voor expertisecentrum 

 
6 Actueel en informatief 

� ADEF 
Korte mondelinge terugkoppeling van het kennismakingsoverleg LOBO en ADEF. 

 
7 Vervolg 

� Agendaplanning 
Voorstel volgende onlinebijeenkomst  
donderdag 21 april, 14.00 – 15.30 uur 

� Thema 
Inrichting opleiding 10-14 jaar, presentatie Fontys 
 

8 Rondvraag en sluiting 


