
Een Landelijk Expertisecentrum Over Grenzen
Doorlopende leerlijnen voor 8-14 jarigen

Waar zitten we in het proces

Welk probleem gaat dit expertisecentrum oplossen? 

Welke kansen biedt dit expertisecentrum voor het netwerk oudere kind?  

Welke prioritering binnen de onderzoekslijnen is wenselijk?  

Wat vraagt dat van onderzoekers?  
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Voorbereid met Susan Beckers en Lidewij van Katwijk uit dit netwerk 

VII
Congres

als kick-off  

VI
Start van het 

kennisnetwerk  

Verdere inrichting van de stichting en website 

V
Deelnemers 

kennisnetwerk voor 
tieners bekend

IV
Heterogene
werksessies  

aanscherping 
projectplan  

II
Informeren 

en ophalen bij 
stakeholders ronde 1 

II
Projectaanvraag 

I
Vooronderzoek 



Onderwijsraad, OCW en de Vereniging Hogescholen 
Doorlopende leerlijnen

Later selecteren maar beter differentiëren in het PO en VO. 

Aantrekkelijker maken van het beroep en lerarenopleidingen. 
Brede bevoegdheden met specialisatiemogelijkheden tijdens en na de opleiding. 

Werk maken van diversiteit en het lerarentekort. 
Andere doelgroepen voor de opleiding en het beroep te motiveren.  

Inclusiever opleiden
Betere samenwerking tussen lerarenopleidingen en het praktijk- en speciaal onderwijs. 

Diepgang van opleidings- en professionaliseringsaanbod
Een landelijk expertisecentrum dat werk maakt van ‘State of  Art kennis’ uit onderzoek en praktijk voor 

opleidings- en professionaliseringsactiviteiten in de regio. 

( informele en formele vormen van opleiden en professionaliseren) 



Uitdagingen voor lerarenopleidingen   

q De ontwikkeling botst niet met de drie bevoegdheden waar de 
verschillende lerarenopleidingen voor opleiden. 

10voordeleraar
Bij de herijking van de generieke en vakspecifieke kennisbasis wordt de nieuwe leeftijdsafbakening al meegenomen. 

De discussie rondom het bevoegdhedenstelsel staat voorlopig wel on hold. 

Experimenteerruimtes rondom vraagstukken bevoegdheden
Wat nu al speelt, mbo-vo, maar wellicht ook speciaal onderwijs of  8-14 onderwijs 

Curriculumontwikkeling met een gezamenlijke onderwijsruimte
Opleiden vanuit een brede basis op het vlak van pedagogiek en didactiek van waaruit verdieping plaats kan vinden met 

vakinhoudelijke componenten en specialisaties binnen een curriculum. 

Voorkom een overvol programma 
Leeruitkomsten voor de brede basis en specialisaties formuleren.

Op het niveau van start-, basis- en vakbekwaam. 



Welke kansen zie je vanuit het netwerk oudere kind?   

Mondelinge uitwisseling, maar 
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van de chat. 
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Opdracht 1A in breakout-rooms



Een landelijk kennisnetwerk voor tieners als interventie voor doorontwikkeling van gezamenlijke opleidings- en onderwijspraktijken    

Binnen grenzen leren & ontwikkelen 

Halen 

Over grenzen leren & ontwikkelen

Halen & brengen 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Professioneel en persoonlijk leren Collectief leren Wederzijds leren Transformatie 

Hoe staan leden uit het netwerk oudere kind hierin?          

Wat heb je op dit niveau van onderzoekers nodig? Wat heb je op dit niveau van onderzoekers nodig? 

Opdracht 1B in breakout-rooms



Opdracht 1 A & B (25 minuten) 

1A. Geef aan welke thema’s prioriteit hebben als het gaat om 
• onderzoek waar lerarenopleidingen ( in samenwerking met de praktijk) mee bezig zijn 
• het toegankelijker maken van kennis die er al ligt. 

1B. Wat vraag deelname aan het landelijk kennisnetwerk voor tieners van … 
- jou en jouw eigen organisatie
- de onderzoekers die zich aan het expertisecentrum gaan verbinden 

Uitdagingen voor de voorzitters: 
Tijdsbewaking en voorbereiden op een kernachtige samenvatting bij het plenaire gedeelte. 

Kernachtig delen van de opbrengsten ( maximaal 3 minuten per groep ) 



Data voor ronde twee  

16 januari
19 januari 
23 januari
30 januari 

10-12 uur

2- 4 uur 

Start van een definitief samengesteld kennisnetwerk voor tieners


