
Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) 

Een kleuter is geen schoolkind           www.wsk-kleuteronderwijs.nl 

 

 

Aan alle leden en volgers van de WSK 
 

betreft: webinar over kleuteronderwijs op woensdag 9 december 
 

5 december 2020. 
 

Beste allemaal, 

 

Op woensdag 9 december houden de AOb en CNV-Onderwijs een webinar over het kleuteronderwijs.1 

Zoveel mogelijk leden van de kerngroep nemen eraan deel en we hopen dat er ook veel andere WSK-leden 

van de partij zullen zijn! 

 

We geven jullie drie punten mee ter overweging. 

 

1. Op 10 februari 2015 hebben de AOb, CNV-Onderwijs, de WSK en nog twee organisaties de Tweede 

Kamer het Memorandum voor het jonge kind2 aangeboden.  

 We brengen de punten 3 en 6 in het bijzonder onder jullie aandacht: ‘Goede opleiding voor 

kleuterleerkracht’ en ‘Waarnemen en toetsen’. De afgelopen tijd zijn de vakbonden en wij té weinig samen 

opgetrokken. We hopen dat jullie hen zullen oproepen om zich weer samen met ons sterk te maken voor 

alle punten in het Memorandum, maar vooral voor deze twee.  

 

2. In het regeerakkoord van 2017 zijn drie punten opgenomen waar wij voor hebben gestreden.3 Twee van 

de drie zijn nog altijd niet verwezenlijkt: de pabodifferentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’ en het verbod op 

psychometrische kleutertoetsen.  

 Volgens ons zijn dit de twee kernpunten die moeten veranderen. We stellen jullie dan ook voor om deze 

punten tijdens de webinar nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.  

 

3. Op 27 januari 2020 was de WSK te gast bij de hoorzitting van de Tweede Kamer over het curriculum van 

het basisonderwijs. We nodigen je uit om punten uit onze begeleidende brief4 naar voren te te brengen:  

• dat een kleuter zich van mijlpaal naar mijlpaal ontwikkelt, 

• dat je voor succesvol leren naar ontwikkelingsrijpheid moet kijken – daar zijn eenvoudige proeven voor, 

• dat goed en verantwoord kleuteronderwijs ook sociale vorming, spel, constructie, vouwen, voeldozen, 

klankoefeningen, voorlezen, versjes, tellen en ordenen met concrete materialen dient te bevatten, 

• dat goed en verantwoord kleuteronderwijs niet standaard rekenopgaven en letterkennis aanbiedt. 

 

Laat je ons weten hoe je de webinar hebt ervaren? Bedankt alvast en veel succes! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

de kerngroep van de WSK 
 

P.S. Als je niet in de gelegenheid bent om aan de webinar mee te doen, wil je dan je punt bij je vakbond 

maken? Waarschijnlijk heb je je eigen toegangen tot je vakbond, maar anders kun je ook schrijven naar 

info@aob.nl en/of https://onderwijs.cnvconnectief.nl/formulieren/contact/. 
 

Noten 
1 Tijd: 15.30 – 17.00 uur; geef je op via https://nl.surveymonkey.com/r/onlinesessiesbevoegdheden2020.  
2 https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/memorandum-jonge-kind.pdf.  
3 https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/2017-10-21-_brief-aan-besturen.pdf.  
4 https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-01-20_hoorzitting-tweede-kamer-curriculum.pdf. 


