
 

 

 

Nieuwsflits 

Februari 2018. 

 
Hallo allemaal, 

welkom bij de nieuwsflits van de LBjk. 

Hebben jullie hem al in huis? Hebben jullie hem al gelezen? Het kan je toch niet ontgaan zijn, de 
beroepsstandaard voor de Jonge-Kind Specialisten. Deze is officieel gelanceerd en daar zijn wij reuze 
trots op! 

Natuurlijk zijn wij benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat levert jou deze beroepsstandaard op? 
Onlangs waren er twee van ons aanwezig bij een alumni groep van Jonge-Kind specialisten en daar 
vertelde één van de aanwezigen dat ze hem meteen besteld heeft en overhandigd aan haar bestuur. 

Zelf hebben we alweer de eerste aantekeningen om de volgende versie nog beter aan te laten sluiten 
bij de bekwaamheidseisen en functieomschrijving. Denk daarbij aan de IKC’s die steeds vaker 
ontstaan. Een mooie ontwikkeling waarbij de expertise van Jonge-Kind Specialisten goed ingezet kan 
worden. 

Laat jij ons eens weten wat jij vindt van de beroepsstandaard, doe dat dan op onze facebookpagina 
LBjk: jonge-kind specialisten. https://www.facebook.com/groups/191496001257579/ of via 
kantoor@lbbo.nl.   

Verder in deze nieuwsflits 

● Terugblik! 
● Interessante data 
● Profiel actieve leden LBjk  

 
Terugblik! 

Tijdens deze terugblik wil ik eigenlijk met name vooruit blikken. De uitgave van de beroepsstandaard 
brengt namelijk nogal wat in beweging. 

Het heeft ons, als LBjk commissie, er toe gezet om onze visie en missie weer verder aan te scherpen, 
binnenkort terug te vinden op deze website. 

Op de agenda staat ook het opzetten van een WOSO bijeenkomst. Met het boek in de hand gaan wij 
graag in gesprek met de Hogescholen in ons land. Zo’n bijeenkomst opzetten en voorbereiden vraagt 
natuurlijk wat tijd, later hier meer over. 

Graag zouden wij ook een artikel schrijven over de beroepsstandaard zodat het gepubliceerd kan 
worden, nog zo’n punt waar we wel wat hulp bij zouden kunnen gebruiken. Hoe fijn is het om al wel 
een prachtig artikel over Aleid Beets-Kessens te mogen lezen in de huidige BBM.  
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Het mag duidelijk zijn, we hebben genoeg wensen maar de tijd is onze grootste tegenstander. Jij hebt 
vast ook wensen maar lang niet altijd genoeg tijd. Misschien kunnen wij elkaar ondersteunen.  

Daarom zijn wij op zoek naar hulp. Onderaan deze nieuwsflits vind je ons profiel. Herken jij jezelf 
hierin meld je dan aan! Samen gaan we invulling geven aan jouw bijdrage.  

Interessante data. 

Voor in je agenda: 

- 15-03-2018 Commissie vergadering LBjk. Kom eens meepraten! Aanmelden kan via de   
    mail e.oosterholt@lbbo.nl.  

- 11-04-2018  Congres Leve het jonge kind HJK/AOB, wij staan er met een stand, mooi   
   moment om elkaar te ontmoeten! 

- 17-04-2018 Beurs Beter Begeleiden. Interessant voor jou maar ook voor andere  
   specialisten. Gun jezelf en een ander een waardevolle dag, geef het door! De  
   beursvloer is volledig gevuld, de sprekers zijn bekend. Meld je aan en laat je  
   inspireren.  

 

Profiel actieve LBjk leden. 

Welkom, wil jij je aansluiten als actief lid van de LBjk? 

Hieronder lees je wat wij doen en wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen! 

 

De LBjk, Landelijke beroepsgroep voor jonge-kind specialisten, is onderdeel van de LBBO, Landelijke 

beroepsgroep voor begeleiders in het onderwijs. 

Bij de LBBO kun je je aansluiten als jonge-kind specialist. Daarnaast kun je je laten registreren als 

Jonge-Kind specialist als je minimaal een Masterniveau hebt op het gebied van het Jonge Kind (40 

EC’s of meer) en specifieke werkzaamheden verricht m.b.t het jonge kind. Bezoek de website om alle 

voorwaarden te kunnen inzien www.LBBO.nl. 

 

De LBjk is een beroepsgroep die meedenkt en praat over de verschillende facetten die van 

toepassing zijn op jonge-kind specialisten. (Jks) 

Met de uitgave van de beroepsstandaard maken wij duidelijk welke taken een jonge-kind specialist 

kan vervullen, de bekwaamheidseisen die hiervoor nodig zijn en de ethische code aan de hand 

waarvan het professioneel handelen gespiegeld kan worden. 

Hiermee willen wij in gesprek met de opleidingen en meedenken met professionals. 

Wij geven inhoud aan artikelen, lezingen en workshops vanuit onze visie en missie. 

Tot slot proberen wij in te spelen op de actualiteiten die er spelen en onderhouden wij contacten 

met andere jonge-kind organisaties.  

 

Op de website van de LBBO kun je de visie en missie van de LBjk én de LBBO teruglezen. 

 

Draag jij het jonge kind en zijn professional ook een warm hart toe? Onderschrijf jij onze visie en 

missie? Dan zij wij op zoek naar jou! 
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Op vrijwillige basis, komen wij ca. 5x per jaar bijeen als LBjk commissie. 

Tijdens de commissievergadering bespreken wij bovenstaande punten en geven hier inhoud aan. Zou 

jij op één of meerdere punten een bijdrage kunnen leveren neem dan eens contact met ons op. 

De vergaderplekken zijn flexibel en naarmate we uitbreiden is het onze intentie om meer per regio te 

gaan werken.  

Door je aan te sluiten help je mee de jonge-kind specialist een grotere plek te geven binnen de LBBO 

en daarbuiten. Samen staan we sterk! 

Expertise wordt gebundeld en jouw persoonlijke kennis en ervaringen kun je vergroten doordat je 

mee kunt delen in de kennis en ervaringen van andere professionals. Natuurlijk ben je, of wordt je lid 

van de LBBO.  

 

Bij interesse kun je contact opnemen met onze voorzitter Ellen Oosterholt e.oosterholt@lbbo.nl. 

 

Wil je meer informatie over onze beroepsgroep bezoek dan de website www.lbbo.nl en/of lees de 

beroepsstandaard voor jonge kind specialisten verkrijgbaar bij uitgeverij Pica. 

 

  

 

Namens de LBjk, Liesbeth 
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