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Kennisnetwerk Oudere Kind 
 
 
C O N C E P T 
 

Punten van aandacht en/of actie naar aanleiding van overleg  
dd. 25 november 2021 

 
   

Voorzitter
Barbara de Kort 
 
VH 
Hugo Nierstrasz 
 
Leden 
Jan Jaap Zijlstra (Viaa) 
Marlies Bunte (HZ) 
Job Morsink (Windesheim) 
Jeroen Becker (Avans) 
Paul Brouwers (De Kempel) 
Kees Ritmeester (Driestar) 

Pieter Snel (Inholland) 
Karin Noome (Saxion) 
GertJan Boog (HU) 
Anna Hotze (iPabo) 
Marjolein Wennekers (Thomas More) 

 Eva Boonman – de Kraker (HZ) 
Vincent Bax (HR) 
Jan Knuivers (HAN) 
Remco Potze (Marnix) 
Cor van der Werf (Hanzehs) 
 
Secretariaat 
Silvia van Spronsen

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Een hartelijk welkom voor allen! 
Een praktisch punt ten aanzien van de agenda: Anita Derks is helaas in verband met persoonlijke 
omstandigheden verhinderd. We zouden met haar in gesprek gaan over de vraag of en hoe het 
onderzoeksprogramma van LEJK ook ‘over grenzen’ gepositioneerd kan worden en zo ook van 
betekenis zou kunnen worden voor het netwerk oudere kind. 

® Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende bijeenkomst. 
 
Naar aanleiding van vorige bijeenkomst, 30 september 2021 
Geen op- of aanmerkingen; uitkomsten zijn hierbij vastgesteld. Met dank mede aan Arie Vonk! 
 
Kennisdeling Pilots 
Vanuit de lopende pilots 
Jan Jaap Zijlstra neemt de collega’s mee in de ontwikkelingen en ervaringen van Viaa; deze pilot 
draait sinds cursusjaar ’20-’21. 
 
Vanuit de onlangs gestarte pilots 
Marlies Bunte licht de stand van zaken toe bij HS Zeeland, daar is afgelopen september een start 
gemaakt met de pilot. 
 
De relevante documenten zijn onder de collega’s verspreid en digitaal terug te vinden via 
https://www.paboweb.nl/themas/87#section_858 
 
Met hartelijk dank aan Jan Jaap en Marlies voor het delen van hun ervaringen! 



	 2	

Op verzoek van Kees Ritmeester, Driestar zullen de gezamenlijke uitkomsten van de verschillende 
pilots met de collega’s gedeeld worden. Wat valt op, wat gaat goed, wat zijn punten van zorg, wat 
zijn aanbevelingen? 
En: hoe brengen we de winst bij elkaar? Wat zou voor iedereen een route kunnen zijn? 
Andere aanvullingen vanuit de vergadering: 

o Wat zijn houdbare onderdelen 
o Hoe kunnen we samenwerken met tweedegraads opleidingen 
o Wat signaleren we in het werkveld 
o Wat is het niveau van samenwerken 
o Hoe destilleren we de modellen. NB: lerarenopleidingen meenemen! 
o Wat gaan we doen in de breedte van de pabo’s met het verder doordenken van de 

specialisatie JK OK 
o Wat is het ‘ideale’ startpunt: begin je in jaar 1, jaar 2, jaar 3? 
® Een presentatie van gezamenlijke uitkomsten en stappen voor een mogelijk vervolg komt 

terug op de volgende agenda. 
 
Evaluatie ResearchNed 
In het onderzoek van de tussentijdse evaluatie, uitgevoerd door ResearchNed, zijn (voorzichtige) 
contouren af te lezen. In algemene zin is er veel waardering voor wat er tot stand is gebracht. Ook 
het enthousiasme wordt benoemd. Uitkomsten die als evidentie naar voren zouden moeten komen 
vragen echter nog wel om onderstreping. Dat geldt onder meer voor leeftijdsgroepen, begrenzing, 
hoe geeft je op de meeste ideale manier specialisatie vorm, hoe zit het met de bekwaamheden? 
Vanuit de vergadering worden de geluiden herkend en men is blij met de positieve toon.  
 
De aanbevelingen  

1) Opleiden met de praktijk, in samenwerkingsconstructies 
o Is dat herkenbaar – ook voor niet pilottende pilots? 
o Hoe zorg je dat ook VO helpt met opleiden? (kindontwikkeling) 

PO VO netwerken zijn hiervoor van belang 
Welke kennis hebben we van elkaar nodig? 

o Is er een netwerk 10-14? Dat zou (eigenlijk) moeten aansluiten. Is dat onze taak? 
o Samenwerkingsverbanden vertonen onderling veel verschillen, zou dat anders kunnen? 

® Volgend overleg gaan we hier verder op door. Vanuit de behoefte samen regie te nemen en 
te anticiperen, zullen we daarbij ook de verbinding leggen met de (mogelijke) oprichting van 
het expertisecentrum. 

 
2) Verbeteren curriculum 

o Wordt naar gezocht 
 

3) Integratie binnen pabo 
o Nu zijn het losse pilots, we zoeken met alle instanties naar inbedding en meer 

geïntegreerde aanpak. 
 
Positionering kennisnetwerk en Plan van Aanpak 
Evenals voorgaande bijeenkomsten worden de collega’s geïnformeerd over de voortgang en de 
huidige ontwikkelingen. Arie Vonk kan helaas niet aanwezig zijn, vandaar dit keer een schriftelijke 
update. In de ‘Verkenning draagvlak oprichting Landelijk Expertisecentrum Over Grenzen’ zijn 
verschillende vragen gesteld. Uit de verkenning en de diversiteit aan vragen komt een groot 
enthousiasme naar voren. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor een overload aan thema’s en een 
behoorlijke uitwaaiering.  
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In eerste instantie gaat het nu om de inventarisatie, hieruit zal een voorzet worden gemaakt die bij de 
Stuurgroep van begin februari zal voorliggen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat toespitsing 
nodig zou zijn op onder meer de centrale eindtoets. Deze zal plaatsmaken voor een zogenaamde 
doorstroomtoets. De doorstroomtoets moet nog ontwikkeld worden. Volgens Cito wordt het 
weliswaar een doorstroomtoets genoemd, maar lijkt het toch op een eindtoets. Ook is er behoefte aan 
antwoord op de vraag hoe je de overgang tussen po en vo meer geleidelijk kunt maken, denk daarbij 
aan een toets met doorgaande lijnen. Daarnaast wordt het van belang geacht een plek te vinden 
binnen de PO en VO netwerken; er is urgentie op dit gebied. Dat geldt ook voor de invulling van het 
leraarschap en de ontwikkeling van een meer hybride model. Doorgaande lijnen en alles wat daarmee 
samenhangt is een belangrijk thema. 
 
Opnieuw is er de vraag of het netwerk Oudere Kind (al) versterkt moet worden met collega’s vanuit 
het primair onderwijs. En zo ja, wie zou kunnen aansluiten en meedenken aan verdere ontwikkeling, 
met name vanuit 10-14 (zie ook https://www.1014onderwijs.nl/over-ons) 
Ook wordt geprobeerd ADEF aan te laten haken, om juist vanuit beide opleidingen een meer 
hybride model te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan Engels, muziek en bewegingsonderwijs. 
 
Tevens wordt gevraagd naar de relatie met de besturen. Nu zijn er vooral contacten met PO 
besturen en niet of in veel mindere mate, met VO besturen. Hs Zeeland kan daarbij mogelijk als 
voorbeeld dienen met regionale onderwijsstructuren en samenwerking in de regio.  
Al met al is de conclusie dat er behoefte is aan méér! 
Afhankelijk van de snelheid waarmee het expertisecentrum kan worden opgericht moet aansluiting 
en aanhaking gezocht worden bij het VO. Vooralsnog is de voorzichtige planning dat in het eerste 
kwartaal van 2022 helder moet zijn of een expertisecentrum voldoende kansrijk is. Indien ja, kan 
snel worden doorgeschakeld. Vanuit de VH is gevraagd om een aanjaag subsidie. 
De uiteindelijke beslissing zal door de Stuurgroep genomen worden, begin februari. 

® Uitkomsten worden geagendeerd voor de volgende bijeenkomst. 
 
ADEF | Nadere kennismaking en samenwerking 
Er is een online kennismaking gepland met LOBO en ADEF. Daarbij zal worden ingegaan op 
organisatie en structuur maar ook op inhoudelijke thema’s, zoals ‘over grenzen’, ontwikkelingen 
rondom leeruitkomsten, en meer samen optrekken.  

® Uitkomsten komen terug op het volgende overleg. 
 
Rondvraag en sluiting 
Per 1 april 2022 zal Barbara haar functie als voorzitter van LOBO na 7,5 jaar beëindigen. De vacature 
voor een nieuwe voorzitter is inmiddels uitgezet; het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de 
verschillende taken en rollen vanaf 1 april zullen worden opgepakt en ingevuld. 

® Komt terug op het volgende overleg.  
 
De voorzitter dankt de collega’s voor aanwezigheid, inbreng en bijdragen aan dit inspirerende 
netwerk: in gezamenlijkheid werken aan mooie ontwikkelingen! 
 

Volgende bijeenkomst 
Donderdag 10 februari, 14.00 – 15.30 uur online 


