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Een initiatief van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
samen met ROC’s Zuid-Limburg en Calibris
ondersteund door BKK

kinderenonsvak@gmail.com

 

Trots op het  vak 
De kwaliteit van de kinderopvang staat of valt met de kwaliteit van de huidige en 
toekomstige medewerkers. 

De praktijkopleider of de werkbegeleider van een kinderopvangorganisatie is zich 
hier over het algemeen goed van bewust en spant zich in om de toekomstige 

collega’s de kneepjes van het vak bij te brengen. En vanuit elk leerbedrijf is men 
individueel met het ROC van ‘hun’ stagiair of leerling-werknemer in gesprek, om 

opleiding en werk op elkaar aan te laten sluiten.  
De actuele ontwikkelingen in de kinderopvang en ook die in het onderwijs vragen 

in de regio Limburg Zuid daarnaast ook een strategische en gezamenlijke inzet 
vanuit de kinderopvang! 

In navolging van andere regio’s in het land heeft een aantal organisaties in de kinderopvang in de regio Limburg zich gebogen 
over de vraag hoe de afstemming en samenwerking onderling als branche en met het beroepsonderwijs verbeterd kan 

worden.  
Deze strategiegroep is meerdere malen bijeen geweest en hebben vervolgens de vertegenwoordigers van de ROC’s 

uitgenodigd om over hun voorstellen in gesprek te gaan. Na  de eerste verkenningen is de weg vrij om een geformaliseerde en 
gestructureerde vorm van samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan te gaan. 

Vooraankondiging Feestelijke Ondertekening van het Convenant:  
28 oktober 2010, van 16:00 tot 17:30 uur. Nadere in formatie over locatie volgt.

Waar gaat het allemaal om? 
De hoofdpunten waarop regionale afstemming nodig is:  

 
 In- en doorstroom Pedagogisch Werkers:  

o Werving & Selectie 
o Het imago van het werken in de kinderopvang 

o Instroom en doorstroom Niveau 2 t/m 4  
(of zelfs niveau 5) 

o Procedures plaatsing 
stagiaires/leerlingwerknemers 

 
 Inhoudelijke afstemming theorie en praktijk in de 

curricula: 
o Pedagogisch Kader 

o Gastlessen vanuit actualiteit beroepspraktijk 
o De invulling van de 20% vrije ruimte   

 
 Procedures, instrumenten en methoden tijdens 

BPV:  
o BPV instrumenten 

o Begeleiden 
o Beoordelen en Examineren 

o Scholing werkbegeleiders/praktijkopleiders 
 

 

Leden strategiegroep Limburg Zuid 
Tanja Vriendts van STEPS-peuterspeelzalen  

Marlie van de Elsen  van Kinderopvang Humanitas 
Ilse Frantzen van St.Kinderopvang Pinokkio Maastricht 

Marie-José Ploemen en Veroniek Gevers van MIK 
Gerard Hermkens van TweedeHonk 

Godelieve Lancee Peuterspeelzaalwerk Heerlen  
Jean Dejong De Bron 

Lucie Vanhommerig van KOK 
 

Lian Crutzen, adviseur van Calibris  
Marjolein Arissen, adviseur stichting BKK  

De vertegenwoordigers ROC’s 
ARCUS College 

Toon van Baal Unitdirecteur GDW 

Jack Willems Opleidingscoördinator Welzijn 
Ellen Haan  

 Leeuwenborgh 
Rob Kok Leeuwenborgh sectordirecteur  

Hennie Arts docent BPV 
Marijke Bijnens opleidingsmanager 

Lisette Offermans opleidingsmanager 
Michel Vork  

 

 

Wilt u met uw organisatie graag aansluiten bij dit initiatief om op strategisch niveau mee te praten 

 over de kwaliteit van de opleiding van pedagogisch medewerkers? 
U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten! 

Bijgaand ontvangt u van ons de intentieverklaring ter ondertekening 
 


