
WELKOM 



Thema Studieavond 

Vakbekwame en 
Toekomstbestendige 

medewerkers 
 

SAMENWERKEN ? 

 



Programma 
• Aftrap: 

– Wie/wat was en is Kinderen ons Vak? 

– Wat komt op de PM-er af en heeft zij /hij adequate bagage ? 

– Kinderopvang, Leven Lang Leren en de samenleving 

• Enquête resultaten 

• Brainstorm/meningsvorming in groepen 
SAMENWERKEN --> --> 

VAKBEKWAME EN TOEKOMSTBESTENDIGE MEDEWERKERS 
• Hoe bereiken we dat? 

• Wat hebben we daar bij nodig? 

• Welke bijdrage kan mijn organisatie wel/niet leveren? 

• Afsluiting/Netwerk Borrel 



AFTRAP 



Ontstaan in  2009 

2009/2013 Initieerde/financierde project  
impuls kwaliteitsverhoging kinderopvang 

2014/2015 Ondersteuning door FCB 

Mei 2018/april 2019 FCB  
Slim Bouwen (60%) 

http://www.stichtingbkk.nl/index.php?id=187


KDV/BSO De Bron 



 Samenwerking: doelen 

 

-  Knelpunten in opleiden definiëren en oplossen 
 

- Verdieping en verbreding medewerker 
 

- Kwaliteit en imago branche verhogen 



  Concreet 

- Bewuste beroepskeuze 
 

- Inhoud/praktijk opleiding 
 

- Kwaliteit/motivatie schoolverlaters 
 

- Her- en zij- instroom 
 

- Bij- en nascholing zittend personeel 



Regiegroep & werkgroepen 

Profiel Pedagogisch Werker 
 

Inhoud curriculum 
 

Beroeps Praktijk Vorming 



2018 Visie en Missie 



Onze Missie 
Kinderen ons Vak bouwt in Limburg  aan duurzame professionalisering 

gericht op de ontwikkeling van kinderen  

 

Onze Visie  
Kinderen ons Vak stimuleert en verbindt binnen deze regio een duurzame 

kennisontwikkeling  van opvoedprofessionals in kindorganisaties, aansluitend bij 
relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 

 



   Nieuwe kansen  
een grote sprong voorwaarts door 
    

   Regionale  
   samenwerking 
 



 
De ontwikkeling van het kind staat 

centraal  
 

Een regionaal antwoord 

op een landelijk probleem 

De Regio aan zet 



De Regio aan zet 

van Visie en Missie naar 3 pijlers: 
 
1.  Professionalisering organisaties en hun 

medewerkers 
 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen c.q. wet- en 
regelgeving 

 

3.  Samenwerking Kindorganisaties 



   

 

 
Met kritische blik op: 
 

1.  Wat heeft de 0-6 jarige nodig? 

2.  Juiste keuzes voor voldoende goed opgeleid personeel  
 
 opleiden en behouden 

De Regio aan zet 



     
 

De ontwikkeling van 0-6 jaar Spelen, onderzoeken, leren 
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1. Voldoende gekwalificeerd personeel 
 

2. Opscholing niveau 3 en 4 
 

3. Leerpraktijkomgeving 
 

4. Functiedifferentiatie 
 

5. KOV als vertegenwoordiger van “klein en groot” 

De Regio aan zet 



   

De Regio aan zet 

Ook voor 
Kinderopvang: 

  
de wortels  

van de ontwikkeling 
van een kind 



ENQUETE  



   Analyse Kinderopvang 

• Basis LRKP 15 maart 2018 (28 sep. 2018) 

• Zuid Limburg: 



Analyse Kinderopvang Zuid 
Limburg 

BSO 
32% 

KDV 
16% 

KDV met VVE 
22% 

Gastouderopvang 
30% 

17.179 kindplaatsen naar type verdeeld  (15 mrt 2018) 



Kinderopvang Zuid Limburg 
KDV constant, BSO stijgt, GO daalt 
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Zuid Limburgse regio’s 

Heerlen/Kerkrade (64) Valkenburg/Landgraaf (63) Maastricht/Meerssen/C&K (62) Geleen/Sittard/Echt (61)

Gastouder 1139 791 1390 1333

BSO 1391 782 1829 1782

KDV VVE 758 284 1638 1183

KDV 1103 576 472 682
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17.133 kindplaatsen in Zuid Limburg 28 sep. 2018 
34% BSO, 39% KDV en 27% GO 



Enquête april 2018 

• Basis LRKP adressen postcode 61 t/m 64 

• onder KDV en BSO dus niet GOB en VGO 

• Deelname: 

25% van organisaties (21 van 86)  

met  

 ca. 1050 pedagogisch medewerkers 

 67 % kindplaatsen (LRKP registratie) 

 61 % locaties (LRKP registratie) 

  

 



5Onze huidige medewerkers hebben als 
opleiding  

MBO 3 
22% 

MBO 3 met VVE 
21% 

MBO 4 
26% 

HBO 
24% 

anders 
7% 

anders:  
• Vanaf 2019 via pedagogisch coach, komt van eigen werkvloer 
• Zorgcoördinator, VVE-trainers/coaches, praktijkopleider 
• zorgcoördinator 
• VVE coach (2x) 



Huidige medewerkers school ik bij via  

laatste scholingen bestonden uit:  
• VVE methode, VVE thuis, OGW, Triple P, meldcode, BHV, EHBKO, voorlees- en 

beweeg coördinator. 
• communicatie met ouders / kindermishandeling / kinderen met opvallend gedrag 

(ADHD en ASS) 
• gebarentaal voor peuters, NL 3 f, workshop ergonomie, werken in de babygroep 
• Pepp.Pro, VVE Speelplezier, Vyvoj E-learning, werken met de Meldcode 
• BHV, VVE, meldcode, taalontwikkeling, 3f, 
• VVE. EHBO, Meldcode kindermishandeling 
• VVE-trainingen, BHV, Social Media 
• VVE, beweegdiploma, kinder ehbo 
• Taal en interactietraining 
• kinder ehbo 
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7Huidige medewerkers coach ik via  

anders:  
• Vanaf 2019 via pedagogisch coach, komt van eigen werkvloer 
• Zorgcoördinator, VVE-trainers/coaches, praktijkopleider 
• zorgcoördinator 
• VVE coach (2x) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

direct leidinggevende beleidsmedewerker pedagoog anders

% 



Korte termijn (‘18/’19)  
scholingsbehoefte van medewerkers bestaat uit: 

• VVE methode, VVE thuis, OGW, Triple P, meldcode, BHV, EHBKO, voorlees- 
en beweeg coördinator. 

• gebarentaal voor peuters, NL 3 f, workshop ergonomie, e-learning werken 
in de babygroep 

• Pepp.Pro, VVE Speelplezier, Vyvoj E-learning, werken met de Meldcode 

• BHV, VVE, meldcode, taalontwikkeling, 3f, 

• VVE. EHBO, Meldcode kindermishandeling 

• VVE-trainingen, BHV, Social Media 

• VVE, beweegdiploma, kinder ehbo 

• Taal en interactietraining 

• kinder ehbo 

 



Toekomstige (‘19/’20) scholingsbehoefte 
van medewerkers bestaat uit: 

• VVE, babyspecialst, taalniveau 

• zelfde als vorige vraag (3x) 

• VVE bijscholing Babycursus 

• richting taalniveau 3F; individuele opleiding op VVE-Speelplezier 

• nog niet bekend (3x) 

• ??? (2x) 

• is afhankelijk van vraag medewerkers 

• Onderdelen van de babyspecialist en scholing die voor de branche noodzakelijk is 

• Verplichte taalniveau voor de toekomst 

• onbekend 

• Scholing kwaliteitsmedewerker kinderopvang, scholing pm-ers babygroep 

• Bijscholen 

• training 0 jarige, mogelijk taaltraining, kinder ehbo, 

• profilering in netwerkbijeenkomsten zelfsturende / zelfstandige teams beeldcoaching 

• Ikk 

• taalniveau 3F 

• voortdurend gesprekstechnieken, inhoudelijke verdieping/ontwikkelingsgericht werken 

 



10Hoe denkt u over  
gezamenlijk scholingen organiseren in onze regio? 
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ja, voor wettelijk verplichte scholingen ja, ook voor specialistische scholing nee, geen interesse

aan welke scholing denkt U ?:  
• Pedagogische coach en babyspecialist 
• Babyspecialist, pedagogisch coach 
• Babycursus en VVE scholing 
• kan heel divers zijn 
• taalniveau 3F 



Onze organisatie is bereid medewerkers  
van externe kinderopvangorganisaties  

te coachen of te scholen. 

52% 

29% 

19% 

nee

ja

ja, onder voorwaarde van:

ja, onder voorwaarde van: 
• afhankelijk van tijdsinvestering / kosten / eigen 

mogelijkheden 
• goede samenwerkingsafspraken en gelijkwaardige 

kostenverdeling 
• Valt over te praten moet win -win zijn 
• tijdinvestering en vergoeding kosten 
• doorberekening kosten 



12Bent U geïnteresseerd  

in deelname van medewerkers aan “leven lang 

leren”? 

ja 
49% 

weet nog niet 
33% 

nee 
9% 

Anders 
9% 



Bent U geïnteresseerd in participatie in of deelname 

aan op te zetten initiatieven vanuit Kinderen ons Vak? 

ja, onze 
kinderopvang 

organisatie neemt 
al deel 

19% 

nee, wij zijn niet 
geïnteresseerd: 

24% 
weet nog niet 

28% 

ja, wij zijn 
geïnteresseerd; 

neem contact op 
29% 



Brainstorm/meningsvorming  
in groepen 



Thema Studieavond 

Vakbekwame en 
Toekomstbestendige 

medewerkers 
 

SAMENWERKEN 

 



SAMENWERKEN  

Hoe bereiken we dat? 
  
Wat hebben we daarbij nodig? 
 
Wat willen we daar zelf aan bijdragen? 



BRAINSTORM  

• Alle deelnemers verdelen zich in groepjes van 5 à 6 
personen (zorg voor een mix van deelnemende 
instellingen) 

 
• Elke groep wijst zelf een gespreksleider aan, deze zorgt 

ervoor dat: 
     -alle deelnemers aan het woord komen 
     -de vragen vanuit gezamenlijke standpunten/visies worden 
      beantwoord 
     -alle antwoorden worden genoteerd (let op: schrijf 
duidelijk!) 
     -de tijd wordt bewaakt 
 
Duur: 75 minuten 

 



AFSLUITING  



Thema Studieavond 

Vakbekwame en 
Toekomstbestendige 

medewerkers 
 

SAMENWERKEN ? 

 



SAMENWERKEN ? 

Eerste Conclusies 
  
Vervolgafspraken 
 
Participatie 



NETWERK BORREL 


