
Over grenzen



Stakeholders

• Betrokken bij grenzen en grensovergangen binnen en tussen het 
primair en het voortgezet onderwijs

• Elk met een eigen perspectief en expertise op de overgangen 
binnen en tussen het primair en het voortgezet onderwijs

• Denk aan: Kennisnetwerk Oudere Kind, op het onderwerp en de 
doelgroep betrokken lectoren, koepelorganisaties, 
beroepsverenigingen, 10-14 initiatieven, pilots oudere kind, 
coördinatoren bovenbouw po en onderbouw vo



Onderzoeksvragen
In de gesprekken staan de volgende vragen centraal:

1. Is er behoefte aan een bundeling van activiteiten en 
krachten in een landelijk expertisecentrum?

2. Zo ja, wat zijn relevante onderzoeksvragen binnen 
voornoemde context?

3. Zo ja, op welke manier zouden dergelijke vragen kunnen 
worden onderzocht?

4. Zo ja, wat is hier verder voor nodig?

5. Zo nee, waarom niet?



Draagvlak

• Er is behoefte aan de bundeling van activiteiten en krachten 
in een expertisecentrum met als onderwerp ‘Over Grenzen’

•Met aandacht voor:
• Opzetten en uitvoeren van onderzoek
• Bundelen van kennis en inzichten
• Verbinden van initiatieven en partijen met elkaar
• Delen van inspirerende (praktijk)voorbeelden



Focus
• Thematiek
• Overgang jonge oudere kind binnen het primair onderwijs
• Overgang primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs

• Doelgroep
• Coördinatoren onderbouw en middenbouw primair onderwijs 
• Coördinatoren bovenbouw primair onderwijs en onderbouw 

voortgezet onderwijs

• Onderzoeksgebieden
• Uitgangspunt: dient het handelen in de praktijk ten goede te komen
• Algemeen: pedagogisch, onderwijskundig, (vak)didactisch
• Specifiek: kansengelijkheid en ontwikkeling executieve functies



Aanbevelingen
• Organische verbanden
• Expertisecentrum als overkoepelende paraplu, waaronder losse opdrachten en 

onderzoeken worden uitgezet
• Wisselende coalities: praktijk, opleiding, onderzoek

• Context en samenhang
• Aansluiting met lopende initiatieven en ontwikkelingen
• Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind, SLO, NRO
• Deskresearch voor de stand van zaken in omliggende landen

• Inspiratie
• Inspirerende praktijken verzamelen en ontwikkelen

• Over grenzen
• Kijken over de schutting, vanuit het primair in het voortgezet onderwijs en vice versa



Verdere procesgang

• Stuurgroep VH
• Akkoord

• ADEF
• Moet hier nog meer bij betrokken worden

•Ministerie van OCW
• Aanvraag subsidie, op te pakken door de Vereniging Hogescholen

• Kwartiermaker (fase II)
• Aan de slag


