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Voorwoord 
 
Beste kinderopvangondernemer, 
 
Voor u ligt de handleiding voor implementatie en borging van de wet IKK. Deze hoort bij de checklist 
IKK voor KDV en checklist IKK voor BSO. Het doel van deze kennisdocumenten is om enerzijds alle 
eisen in kaart brengen en anderzijds praktische tips hierover mee te geven. 
 
De kennisdocumenten zijn ontwikkeld door Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang 
om ondernemers in de kinderopvang te helpen bij de implementatie van de maatregelen uit de wet 
IKK en de borging daarvan. Tijdens het project ‘Ondersteuning wet IKK’ hebben we in gesprekken met 
ondernemers gemerkt dat hier grote behoefte aan is. 
 
In de handleiding worden de verschillende maatregelen toegelicht, geordend volgens de vier pijlers uit 
de wet IKK: 
 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal 
2. Veiligheid en gezondheid 
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 
4. Kinderopvang is een vak 

 
De checklists zijn een opsomming van alle voorgeschreven maatregelen vanuit de Wet IKK. Hierin 
staan ook verwijzingen naar een meer uitgebreide toelichting in de handleiding.  
 
Mochten er na het lezen vragen zijn, neem dan contact op met de helpdesk IKK via telefoonnummer 
085-1305683 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl. 
 
Wij wensen u veel succes. 
 
 
Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang 
December 2019 
  

mailto:info@waarborgfondskinderopvang.nl


  

     Handleiding wet IKK – Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang – Versie aug 2020  3 

 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord ..............................................................................................................................2 

Inhoudsopgave .......................................................................................................................3 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal ........................................................................5 

1.1 Verantwoorde kinderopvang .........................................................................................5 

Pedagogische doelen ......................................................................................................5 

Concretisering pedagogische doelen...............................................................................5 

1.2 Mentorschap .................................................................................................................5 

1.3 Ontwikkelingsgericht werken .........................................................................................7 

Volgen en registreren van de ontwikkeling ......................................................................7 

Signaleren en doorverwijzen ...........................................................................................7 

Doorlopende ontwikkellijn ................................................................................................7 

2. Veiligheid en gezondheid....................................................................................................9 

2.1 Veiligheid- en gezondheidsbeleid ..................................................................................9 

Grote risico’s ...................................................................................................................9 

Risico op grensoverschrijdend gedrag .............................................................................9 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskader .................10 

Vierogen-principe ..........................................................................................................10 

Achterwacht ..................................................................................................................10 

Plan van aanpak............................................................................................................11 

Kleine risico’s ................................................................................................................11 

Continu proces ..............................................................................................................11 

Communicatie ...............................................................................................................12 

2.2 Kinder-EHBO ..............................................................................................................12 

3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk ................................................................................13 

3.1 Vaste-gezichtencriterium .............................................................................................13 

Berekening aantal vaste gezichten ................................................................................13 

Eis geldt per kind ...........................................................................................................13 

Substantieel deel van de dag ........................................................................................13 

Uitzonderingen ..............................................................................................................14 

Calamiteiten, ziekte en verlof.........................................................................................14 

3.2 De 3-uursregeling .......................................................................................................15 

Tijden ............................................................................................................................15 

Beschrijving ...................................................................................................................15 

Ouders informeren ........................................................................................................15 

Onverwachte situaties ...................................................................................................15 

Grip krijgen op de 3-uursregeling ..................................................................................16 



  

     Handleiding wet IKK – Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang – Versie aug 2020  4 

 

3.3 Beroepskracht-kindratio ..............................................................................................17 

Dagopvang ....................................................................................................................17 

Buitenschoolse opvang .................................................................................................17 

Combinatiegroepen .......................................................................................................17 

Optimaliseren ................................................................................................................18 

4. Kinderopvang is een vak ..................................................................................................19 

4.1 Minimum taalniveau ....................................................................................................19 

Taaleis ..........................................................................................................................19 

Taaltoetsen ...................................................................................................................19 

4.2 Scholing voor werken met baby’s ................................................................................19 

Scholingseis ..................................................................................................................19 

Scholingsaanbod ...........................................................................................................20 

4.3 Inzet beroepskracht-in-opleiding, stagiaires en vrijwilligers .........................................20 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires ...................................................................20 

Maximaal 33% formatieve inzet .....................................................................................20 

Vrijwilligers ....................................................................................................................20 

4.4 Pedagogisch beleidsmedewerker (en coach) ..............................................................21 

Pedagogisch beleid .......................................................................................................21 

Coaching .......................................................................................................................21 

Pedagogisch beleidsmedewerker & de beroepskracht-kind-ratio (BKR) ........................21 

Aantal uren inzet ...........................................................................................................22 

Verdeling van uren ........................................................................................................22 

Aanvullende scholing voor coaches...............................................................................22 

Schriftelijk vastleggen ....................................................................................................22 

Verantwoording GGD ....................................................................................................23 

Tips voor kleine ondernemers .......................................................................................23 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE-aanbod per 1 januari 2022..........................24 

4.5 Opleidingsplan ............................................................................................................25 

Verantwoording ....................................................................................................................26 

 

  



  

     Handleiding wet IKK – Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang – Versie aug 2020  5 

 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal 
 

1.1 Verantwoorde kinderopvang 
 

Pedagogische doelen 
De wet- en regelgeving bevat de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven: 

 Het bieden van emotionele veiligheid. 
 Het bevorderen van de persoonlijke competentie. 
 Het bevorderen van de sociale competentie. 
 Het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden. 

 

Concretisering pedagogische doelen 
De pedagogische doelen zijn uitgewerkt in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang (per 1 januari 2018). De 
uitwerking verduidelijkt de betekenis van verantwoorde kinderopvang, er wordt duidelijk wat er onder 
de pedagogische doelen wordt verstaan. Dit biedt een kader bij het pedagogisch beleid en de praktijk. 
Bovendien biedt de uitwerking een kader voor het toezicht.  
 
In het pedagogisch beleidsplan wordt concreet beschreven hoe deze pedagogische doelen worden 
vertaald naar de praktijk, met ruimte voor en passend binnen de eigen pedagogische visie. De ene 
organisatie kan het pedagogisch beleid bijvoorbeeld inrichten met een antroposofische inslag en een 
andere organisatie bijvoorbeeld met veel aandacht voor de natuur. Bij de beschrijving wordt rekening 
gehouden met de leeftijd en bijbehorende ontwikkelingsfase van de kinderen. Bij baby’s is een andere 
aanpak vereist dan bij een 3- of 10-jarige.  
 
De verschillende aspecten van verantwoorde kinderopvang vragen niet om een bepaald resultaat te 
bereiken in de ontwikkeling van een kind, maar om een bepaalde inspanning te leveren, bijvoorbeeld 
het stimuleren van de sociale vaardigheden van een kind. 
 

De uitwerking van de pedagogische doelen is als volgt: 

 het bieden van emotionele veiligheid, oftewel de wijze waarop op een sensitieve en 
responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen 
wordt getoond, grenzen worden gesteld aan het gedrag van kinderen en structuur wordt 
geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

 het bevorderen van de persoonlijke competentie, oftewel de wijze waarop kinderen 
spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, om kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

 het bevorderen van de sociale competentie, oftewel de wijze waarop kinderen worden 
begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden 
bijgebracht, om kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te 
bouwen en te onderhouden; 

 het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden, oftewel 
de wijze waarop kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met 
de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

1.2 Mentorschap 
 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen, dit is een pedagogisch medewerker die werkt op de 
groep van het kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het eerste 
aanspreekpunt voor het kind zelf. Ouders en kinderen kunnen natuurlijk ook zaken bespreken met 
andere pedagogisch medewerkers. 
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Een ander verschil tussen dagopvang en buitenschoolse opvang is dat in de dagopvang de mentor 
verplicht is periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders te bespreken. In 
de buitenschoolse opvang wordt de ontwikkeling en het welbevinden alleen besproken indien de 
mentor of de ouders hier behoefte aan hebben.  
 
Goed om te weten: voor ouders in zowel dagopvang als buitenschoolse opvang is het oudergesprek 
niet verplicht. Het moet worden gezien als een aanbod waarvan zij gebruik kunnen maken. Er kan 
voor gekozen worden om ouders te laten tekenen, indien zij te kennen geven geen behoefte hebben 
aan een gesprek.  
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1.3 Ontwikkelingsgericht werken 
 

Volgen en registreren van de ontwikkeling 
Ieder kind in de dagopvang wordt structureel en planmatig gevolgd in de ontwikkeling. Het gebruik van 
een officieel kindvolgsysteem is niet verplicht, zolang er maar wel geregistreerd wordt. Met het inzicht 
wat wordt opgedaan, kunnen pedagogisch medewerkers beter aansluiten bij de ontwikkeling van het 
kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. Ook wordt duidelijk of extra aandacht voor een of 
meerdere ontwikkelgebieden wenselijk is.  
 

Signaleren en doorverwijzen 
De kinderopvang heeft een belangrijke rol in het 
signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden of 
bijzonderheden bij kinderen. Naar aanleiding van 
periodieke of tussentijdse observaties kunnen er vragen 
ontstaan over de ontwikkeling van een kind. Het kan 
gebeuren dat bijzonderheden of problemen van 
dusdanige aard zijn, dat de pedagogisch medewerkers 
ook na tips van de pedagogisch coach en de ouders zelf 
niet voldoende zijn toegerust, in kennis en/of tijd op de 
groep, om de ondersteuning te bieden die nodig is. Op 
dat moment worden ouders doorverwezen naar passende 
instanties voor verdere ondersteuning. Te denken valt 
aan de huisarts, jeugdhulpverlening of een andere 
passende instantie. Op de site van de gemeente is vaak 
een sociale kaart te vinden met een totaal overzicht van 
hulpverlenende instanties.  
 
De combinatie van bovengenoemde maakt dat 
belangrijke ontwikkelstappen en ook mogelijke 
achterstanden tijdig gesignaleerd kunnen worden. De 
opgedane kennis over de ontwikkeling van het kind 
gedurende de dagopvang mag niet verloren gaan bij de 
overgang naar school en buitenschoolse opvang. Dit 
noemt men ook wel de doorlopende ontwikkellijn en is 
een specifiek aandachtspunt binnen de pijler ‘de 
ontwikkeling van het kind centraal’.  
 

Doorlopende ontwikkellijn  
Er wordt gestreefd naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse 
opvang. Hierbij wordt in de dagopvang rekening gehouden met wat voor kinderen belangrijk is voor 
een soepele overgang naar school en de buitenschoolse opvang en dat kinderen daar in de 
dagopvang spelenderwijs op worden voorbereid. Ook wordt met toestemming van de ouders kennis 
over de ontwikkeling van het kind overgedragen aan de school en de buitenschoolse opvang. 
 
Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 Een persoonlijke beschrijving van het kind. 
 Informatie over waar het kind zich bevindt op verschillende ontwikkelingsgebieden. 
 Specifieke behoeftes en interesses van het kind. 

 
 
 
 
 
  

Tips van collega-
ondernemers: 
 
“Kinderen die een klein contract 
hebben (1-2 dagen) worden 
gevolgd in hun ontwikkeling 
middels een ‘light versie’, om 
het werkdruk voor pedagogisch 
medewerkers te verlagen”. 
 
“Als onderdeel van de 
doorlopende ontwikkellijn heeft 
onze pedagogisch coach eens 
in de zoveel tijd een overleg 
met de intern begeleider van 
school, uiteraard met 
toestemming van ouders”. 
 
“Ik maak voor ouders 
inzichtelijk wat de toegevoegde 
waarde is van de doorlopende 
ontwikkellijn aan de hand van 
positieve praktijkvoorbeelden”. 
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De pedagogisch medewerker mag gegevens over kinderen niet zomaar naar de leerkracht van de 
basisschool of de pedagogisch medewerker van de BSO sturen. In de wet is vastgelegd wat wel en 
niet mag. De belangrijkste privacyregels die gelden rondom de overdracht van kinderen van de 
dagopvang naar de basisschool/BSO zijn: 

 Het overdragen van relevante gegevens over het kind aan de basisschool/BSO mag alleen als 
de ouders hiervoor vooraf expliciet (schriftelijk) toestemming hebben gegeven.   

 Zorg ervoor dat bekend is welke gegevens de school/BSO nodig heeft. Voorkom het 
overdragen van onnodige of verouderde gegevens. 

 Als de ouders geen toestemming hebben gegeven voor gegevensoverdracht aan de 
basisschool/BSO, dan moeten alle gegevens die in bezit zijn van de dagopvang worden 
vernietigd. 

 De pedagogisch medewerker mag de gegevens over het kind ook op papier meegeven aan 
de ouders zodat zij zelf de gegevens aan de basisschool kunnen geven. 

 Ouders zijn niet verplicht mee te werken, ze mogen ook weigeren om de gegevens aan de 
school te (laten) geven.   

 
In de wet spreekt men over het ‘streven’ naar een doorlopende ontwikkellijn en daarmee is 
nadrukkelijk gekozen voor een verplichting tot inspanning van de houder en niet voor een verplichting 
tot het bereiken van de doorlopende ontwikkellijn. De reden hiervoor is dat een doorlopende 
ontwikkellijn soms, ondanks alle inspanningen van de houder, niet haalbaar is. Zo is ook de houding 
van anderen, zoals de ouder en de basisschool, van belang. 
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2. Veiligheid en gezondheid 
 

2.1 Veiligheid- en gezondheidsbeleid 
 
Voor elk kindercentrum is er een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder moet zelf nagaan welke risico’s er bij de opvang 
door het desbetreffende kindercentrum spelen. Zo kan er een afweging worden gemaakt van de grote 
en de kleine risico’s en ontstaat er een cyclisch veiligheid- en gezondheidsbeleid welke raakt met de 
daadwerkelijke praktijk. De houder draagt er zorg voor dat er in de opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 
In het beleid worden grote risico’s opgenomen en beschreven welke maatregelen hiervoor zijn/worden 
getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het 
beleid en het daarbij behorende plan van aanpak wordt ontwikkeld samen met de pedagogisch 
medewerkers.  
 

Grote risico’s 
De vraag wanneer iets een voornaamst risico met 
grote gevolgen betreft, kan niet voor alle 
kindercentra hetzelfde worden beantwoord. Bij de 
beantwoording van de vraag dienen alle specifieke 
omstandigheden meegewogen te worden en zijn 
bijvoorbeeld de ligging, de visie en de inrichting van 
het kindercentrum en de activiteiten die er worden 
verricht van belang. Bij een kindercentrum dat 
gelegen is in de buurt van water spelen bijvoorbeeld 
andere risico’s dan bij een kindercentrum dat 
gelegen is aan een drukke weg. Voor de beoordeling 
of een risico als groot risico beschreven moet 
worden is in ieder geval van belang in welke 
ontwikkelingsfase kinderen zich bevinden, hoe groot 
de kans is dat een risico zich voordoet en hoe zwaar 
de gevolgen zijn indien het risico zich voordoet. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s voor de 
veiligheid en risico’s voor de gezondheid van 
kinderen.  
 
Risico’s waaraan gedacht kunnen worden zijn: 
 Fysieke veiligheid, bijvoorbeeld vallen van 
hoogte, verstikking, vergiftiging, verbranding, 
verdrinking, letsel door voorwerpen, vermissing. 
 Sociale veiligheid, bijvoorbeeld seksueel, 
fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag 
door volwassenen én kinderen. 
 Gezondheid, bijvoorbeeld besmetting 
ziektes, slechte kwaliteit binnenmilieu, 
voedselvergiftiging, verkeerde medicatie. 

 

Risico op grensoverschrijdend gedrag 
Het risico op grensoverschrijdend gedrag is een verplicht onderdeel van het veiligheidsbeleid. Onder 
grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het 
risico op grensoverschrijdend gedrag beperkt zich niet tot het risico op grensoverschrijdend gedrag 
door volwassenen, ook pestgedrag van kinderen onderling hoort hier bij. Voor de te treffen 
maatregelen wordt vaak verwezen naar onderliggend beleid en/of een protocol. Denk daarbij aan het 
vier-ogenbeleid, een pestprotocol, het protocol waarin de meldcode is opgenomen etc.  

 
Goed om te weten: 
 

 Een belangrijke verandering 
ten opzichte van de eerder 
verplichte RI&E, is het 
continu proces van opstellen, 
implementeren, evalueren en 
actualiseren van het beleid in 
samenspraak met de 
pedagogisch medewerkers. 
 

 De (nieuwe) risico-monitor 
kan gebruikt worden als 
hulpmiddel bij het opstellen 
van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. 

 
 Elke specifieke locatie/LRK-

nummer heeft zijn eigen 
veiligheid- en 
gezondheidsbeleid. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskader 
Per 1 januari 2019 is het verplicht om als pedagogisch medewerker een afwegingskader te gebruiken 
in stap 4 en 5 van de meldcode. Dit afwegingskader helpt bij het wegen van het geweld of de 
mishandeling en bij het beslissen.  

BOinK heeft het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ opgesteld. Dit protocol 
omvat de meldcode inclusief het afwegingskader en bevat daarmee alle verplichte elementen uit het 
Besluit Kwaliteit Kinderopvang. Vanwege de volledigheid van dit protocol, is deze uitermate geschikt 
om te gebruiken in uw organisatie (deel 1 van het protocol). In de kinderopvang geldt daarnaast ook 
een meldplicht in het geval er een vermoeden bestaat van een gewelds- of zedendelict gepleegd door 
een medewerker. In hetzelfde protocol is ook de meldplicht opgenomen (deel 2 van het protocol).  

 

Vierogen-principe 
Er is in de wet IKK niks veranderd aan het vierogen-principe, wel heeft het een andere plek in het 
beleid gekregen. Waar dit voorheen eenmalig werd opgenomen in het pedagogisch beleidsplan, is dat 
nu onderdeel geworden van het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Hiermee is het onderdeel geworden 
van het cyclisch proces, met als doel om continu bewustzijn te creëren bij zowel houder als 
pedagogisch medewerkers. Het vierogen-principe geldt alleen voor de dagopvang (0-4 jaar), als 
onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden om gehoor te geven aan het vierogen-principe: 

 (extra) ramen tussen de groepsruimtes 
 gezamenlijke verzorgingsruimte die de groepsruimtes verbindt 
 plaatsen van audio- of videoverbindingen (bijvoorbeeld een babyfoon) 
 aan de randen van de dag: samenvoegen van stamgroepen (leg dit goed vast in uw beleid) 
 inzet van vrijwilligers of stagiaires 

 

Achterwacht 
In het geval van een calamiteit en er maar één pedagogisch medewerker op het kindercentrum 
aanwezig is, dient ten alle tijden een achterwacht beschikbaar te zijn. De achterwachtregeling is niet 
gewijzigd. De plek waarop de achterwachtregeling wordt vastgelegd wel, namelijk in het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid in plaats van in het pedagogisch beleidsplan. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen twee situaties, namelijk: 
 

 Eén pedagogisch medewerker aanwezig op basis van BKR: 
Indien er op basis van de BKR slechts één pedagogisch medewerker op het kindercentrum 
aanwezig is dient een volwassene als achterwacht beschikbaar te zijn die telefonisch 
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn. De 
werkzame personen bij het kindercentrum moeten worden geïnformeerd over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon.   

Goed om te weten: 

De app ‘meldcode kindermishandeling’ is door BOinK speciaal ontwikkeld voor pedagogisch 

medewerkers uit de kinderopvang. De app bevat de meldcode waarin het nieuwe 

afwegingskader is opgenomen. Er is daarnaast algemene informatie te vinden over het 

onderwerp kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De app is 

laagdrempelig en gericht op gebruik in de praktijk op de dagopvang, in de buitenschoolse 

opvang en gastouderopvang. De app Meldcode Kindermishandeling kan worden gedownload 

in de App Store en Play Store. 

https://www.boink.info/stream/protocol-kindermishandeling-en-grensoverschrijdend-gedrag-voor-de-kinderopvang2018definitief.pdf/20180702215911
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 Eén pedagogisch medewerker aanwezig op basis van afwijken BKR volgens 3-uursregeling: 
Als wordt afgeweken van de BKR tijdens de 3-uursregeling en er daardoor slechts één 
pedagogisch medewerker wordt ingezet op het kindercentrum dient er ter ondersteuning van 
deze pedagogisch medewerker ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig te zijn. 

 
Let op: Indien op een locatie door een houder zowel dagopvang als buitenschoolse opvang wordt 
verzorgd dan moet voor beide opvangvormen afzonderlijk aan de achterwachtregeling worden 
voldaan.  
 

Plan van aanpak 
In het plan van aanpak moet in concrete termen per risico worden aangegeven welke maatregelen 
binnen welke termijn zijn/worden getroffen om de grote risico’s te beperken. Denk aan de fysieke 
aanpassingen die zijn aangebracht op plekken waar risico’s met ernstige gevolgen voorzien worden 
en de huisregels, werkafspraken-/instructies en protocollen die zijn opgesteld om grote risico’s voor de 
veiligheid en gezondheid van het kind te beperken. De maatregelen worden concreet per risico 
benoemd en er kan worden verwezen naar onderliggend beleid. 
 
Neem ook op wat de handelswijze is als er zich, ondanks de getroffen maatregelen, toch risico’s 
voordoen en wie hiervoor verantwoordelijk is. 
 
Het kan voorkomen dat na evaluatie of een andere gebeurtenis die daartoe aanleiding geeft, de 
maatregelen in het plan van aanpak aangepast of uitgebreid moeten worden. Hier gaat soms even tijd 
overheen, omdat er bijvoorbeeld een protocol moet worden herschreven of dat de extra zonwering 
pas over twee weken wordt geplaatst. Geef hier dan ook een (Excel-)overzicht van welke maatregelen 
door wie nog getroffen moeten worden en binnen welke termijn dit gebeurt. 
 

Kleine risico’s 
In de beschrijving hoe kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn, dient de algemene visie en aanpak tot uiting te 
komen zonder dat daarbij de afzonderlijk risico’s beschreven hoeven te worden. 
 

Continu proces 
Het beleid en bijbehorende plan van aanpak worden actueel gehouden door periodieke evaluatie en 
na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven (zoals een verbouwing of gewijzigd gebruik van een 
ruimte). Het beleid en plan van aanpak worden indien nodig bijgesteld. Ook wanneer blijkt dat 
genomen maatregelen niet effectief en adequaat zijn of onvoldoende bekend en uitgevoerd worden, 
kan aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsbeleid noodzakelijk zijn. Het vormen, 
implementeren, evalueren en actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een continu 
proces en dit gebeurt in samenspraak met de pedagogisch medewerkers. De manier waarop de 
houder zorg draagt voor dit continue proces moet concreet worden beschreven.   

Tips van collega-ondernemers: 

“Onze oudercommissie doet twee keer per jaar een ‘veiligheidsronde’ als onderdeel van het 

actueel houden van het veiligheid- en gezondheidsbeleid en bijbehorende plan van aanpak”. 

“Om beleid en protocollen levendig te houden en te voorkomen dat dit wordt gezien als droge 

stof, maak ik mijn pedagogisch medewerkers eigenaar van een protocol en zij krijgen ruimte 

in o.a. teamvergaderingen om hier iets mee te doen middels een spel, quiz etc.”. 
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Communicatie 
Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan moeten inzichtelijk zijn voor 

de pedagogisch medewerkers, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Naast 

de eis dát het beleid inzichtelijk moet zijn, moet de wijze waarop dit inzichtelijk is ook daadwerkelijk 

(concreet) worden beschreven. 

 

2.2 Kinder-EHBO 
 
Op ieder kindercentrum moet tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die 
beschikt over een gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ diploma. Dit wordt noodzakelijk geacht om in het geval 
van incidenten adequaat te kunnen handelen. Dit kan een pedagogisch medewerker zijn of een 
andere volwassene.  
 
Let op: Indien op een locatie door een houder bijvoorbeeld zowel dagopvang als buitenschoolse 
opvang wordt verzorgd moet voor beide opvangvormen afzonderlijk aan deze eis worden voldaan. Op 
de site over de veranderingen in de kinderopvang van het SZW wordt gesproken over één 
uitzondering: in de situatie dat er uitsluitend sprake is van één gecombineerde groep van dagopvang 
en buitenschoolse opvang, waarbij de groep zodanig is samengesteld dat slechts één beroepskracht 
vereist is, kan dat dezelfde volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat zijn. 
 
In dit overzicht vindt u alle certificaten die zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen.  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2019/07/1/gewijzigd-ehbo-register-per-1-juli-2019
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3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 

 
3.1 Vaste-gezichtencriterium 
 

Berekening aantal vaste gezichten 
Aan een baby (nul-jarige) worden maximaal twee vaste gezichten toegewezen als er volgens BKR 
met één of twee medewerkers op de groep gewerkt wordt op een dag. Bij een groepssamenstelling 
die volgens BKR vraagt om drie of vier pedagogisch medewerkers per dag, mogen maximaal drie 
pedagogisch medewerkers toegewezen worden als vast gezicht van de nul-jarigen. 
 
Voor kinderen van 1 jaar en ouder verandert het vaste-gezichtencriterium niet ten opzichte van 
eerdere regelgeving. Voor kinderen van 1 jaar en ouder geldt in de dagopvang dat maximaal drie 
vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of twee pedagogisch 
medewerkers vereist zijn. Er zijn maximaal vier vaste gezichten toegestaan voor kinderen van 1 jaar 
en ouder bij een groepssamenstelling die drie of meer pedagogisch medewerkers vereist. 
 
Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze ‘vaste gezichten’ werkzaam.  
 
Bovenstaande is in tabel 1 schematisch uitgewerkt. 
 

Aantal pm per dag/leeftijd kind 0-jarige 1+ jarige 

1 pm’er per dag nodig Maximaal 2 vaste gezichten Maximaal 3 vaste gezichten 

2 pm’ers per dag nodig Maximaal 2 vaste gezichten Maximaal 3 vaste gezichten 

3 pm’ers per dag nodig Maximaal 3 vaste gezichten Maximaal 4 vaste gezichten 

4 pm’ers per dag nodig Maximaal 3 vaste gezichten Maximaal 4 vaste gezichten 

Tabel 1. Schematische uitwerking aantal vaste gezichten 
 

Eis geldt per kind 
Het vaste gezichtencriterium geldt per kind. Dat wil zeggen dat per kind bekeken wordt hoeveel vaste 
gezichten er maximaal mogen zijn. Het kan zo zijn dat het aantal pedagogisch medewerkers op de 
groep van een kind verschilt op de dagen dat het kind komt. De toepassing van het vaste 
gezichtencriterium kan bij een wisselende BKR op dagen van de week betekenen dat voor het ene 
kind een strengere vaste gezichteneis geldt dan voor het andere kind op dezelfde groep.  
 

Substantieel deel van de dag 
Een vast gezicht dient een substantieel deel van de dag werkzaam en daarmee aanwezig te zijn op 
de groep. Onder werkzaam wordt verstaan: ingeroosterd op de groep van het kind en daarmee fysiek 
op de groep aanwezig als het kind feitelijk aanwezig is. Dit schrijven VNG en GGD GHOR Nederland 
in een gezamenlijk vastgestelde notitie, waarin deze twee organisaties een gezamenlijke advies 
geven aan GGD’en en gemeenten over het toezicht op deze eis. 
 
Bij een inspectie door de GGD is het is aan het professioneel oordeel van de toezichthouder om te 
beoordelen of in het ene geval (bijv.) 8 uur voldoet, of in het andere geval (bijv.) 7 uur voldoet. De 
VNG en GGD GHOR Nederland adviseren de toezichthouders dit te beoordelen vanuit het (bredere) 
stabiliteitsbeleid van de houder.  
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Uitzonderingen 
Uitzonderingen waarbij de eis ten aanzien van de vaste gezichten niet geldt: 

 Als uit de overeenkomst tussen houder en ouders blijkt dat de dagen waarop gebruik wordt 
gemaakt van de opvang per week variëren. 

 Als met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder een kind gedurende een 
overeengekomen periode in één andere groep dan de vaste groep van het kind wordt 
opgevangen.  

 

Calamiteiten, ziekte en verlof 
De inzet van vaste pedagogisch medewerkers draagt bij aan stabiliteit en daarmee de emotionele 
veiligheid van kinderen. De eis over de inzet van vaste pedagogisch medewerkers is daarmee 
onderdeel van een groter geheel: emotionele veiligheid en stabiliteit voor het kind.  
 
Indien een calamiteit, verlof of ziekte tot gevolg heeft dat op een dag geen vaste pedagogisch 
medewerker van een kind werkzaam is op de groep van het kind, dan is er sprake van een 
overtreding van de wettelijke eis. In een gezamenlijke brief van de VNG, GGD GHOR Nederland en 
het ministerie van SZW geven de drie partijen richting en houvast bij het toezicht op en handhaving 
van deze kwaliteitseis, welke hieronder overgenomen is. Zij vinden het wenselijk dat in het toezicht op 
en de handhaving van deze kwaliteitseis de volgende doelen centraal staan: het kind centraal en 
inspanning door de houder. 
 
Dat betekent dat de toezichthouder de ruimte heeft om tot een professioneel oordeel te komen of 
er sprake is van een overtreding die gerapporteerd moet worden. Daarbij overweegt de  
toezichthouder (1) het belang van de kinderen en (2) de inspanning van de kinderopvangorganisatie. 
 
De toezichthouder kan – wanneer een kinderopvangorganisatie zich niet of niet volledig aan de wet 
houdt – grofweg twee afwegingen maken: 
 

1. De kinderopvangorganisatie heeft er alles aan gedaan om zich aan de regels te houden. Er 
zijn voldoende structurele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er aan de regels 
wordt voldaan, maar door overmacht is dat nu niet gelukt. Het belang van de kinderen wordt 
daarbij niet geschaad. 

 
Oordeel: de toezichthouder constateert dat er weliswaar niet volledig aan de regels is voldaan 
en beschrijft de situatie, maar noteert in zijn rapport geen overtreding. 

 

2. De kinderopvangorganisatie heeft er niet alles aan gedaan om zich aan de regels te houden. 
Het beleid en de maatregelen van de houder zijn onvoldoende of borgen onvoldoende dat er 
structureel aan de regels is en wordt voldaan. Het belang van de kinderen wordt hierdoor 
geschaad. 

 
Oordeel: de toezichthouder constateert dat er niet aan de regels is voldaan, beschrijft de 
situatie en noteert in zijn rapport een overtreding. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding(en) kan de toezichthouder een herstelaanbod doen of een handhavingsadvies 
geven. 

 
Om toezichthouders en handhavers te ondersteunen om invulling te geven aan bovenstaande 
werkwijze hebben VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW afgesproken dat SZW in 
overleg met VNG en GGD GHOR Nederland werk maakt van een aanpassing van de beleidsregel 
‘werkwijze toezichthouder kinderopvang’ op dit punt. Het ministerie van SZW streeft ernaar om deze 
aangepaste beleidsregel uiterlijk op 1 januari 2020 te publiceren en in werking te laten treden. 
 
Zij roepen gemeenten en GGD’en op om vooruitlopend hierop hun werkwijze aan te passen en 
daarbij te handelen conform de in deze brief beschreven lijn. Let wel: gemeenten en GGD’en zijn en 
blijven zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brieven/2019/07/22/vaste-gezichtencriterium
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3.2 De 3-uursregeling 
 

Tijden 
Waar voorheen vaste tijdsvakken waren opgenomen in de wet, kunnen houders nu zelf bepalen op 
welke tijdstippen verantwoord kan worden afgeweken van de BKR op basis van het dagritme. 
 
Voor organisaties die 10 uur of langer per dag aaneengesloten open zijn, geldt dat er maximaal drie 
uur per dag mag worden afgeweken van de vereiste BKR. Dit gaat over de hele dagopvang of 
buitenschoolse opvang die open is op vrije (studie)dagen van de basisschool of tijdens de 
schoolvakanties. Voor en na de dagelijkse schooltijd en gedurende vrije middagen van de basisschool 
mag de buitenschoolse opvang voor ten hoogste een half uur per dag minder pedagogisch 
medewerkers inzetten.  
 
Bij het afwijken van de BKR wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. Bijvoorbeeld: Op 
een groep werken 3 pedagogisch medewerkers, dan mag er 1 medewerker met pauze (binnen de af 
te wijken tijden die zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan). Als er op een groep 4 
pedagogisch medewerkers werken, dan mogen er 2 pedagogisch medewerkers tegelijkertijd met 
pauze. 
 

Beschrijving 
De tijdstippen worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. In deze beschrijving dienen de 
exacte tijden waarop kan worden afgeweken te worden beschreven. Ook de tijden waarop in ieder 
geval niet wordt afgeweken moeten beschreven worden. Dit laatste wordt nog vaak vergeten.  
 
Het is mogelijk dat de tijden waarop mag worden afgeweken per dag van de week variëren of per 
groep verschillen. In dat geval dient dit in de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan terug te 
lezen zijn. Het is niet mogelijk dat de beschreven tijden per week variëren. 
 

Ouders informeren 
De houder moet de ouders nadrukkelijk informeren over de tijden waarop wordt voldaan aan de BKR 
en de tijden waarop hiervan afgeweken mag worden. Het gaat hierbij om een actieve informatieplicht 
van de houder. De houder kan de ouders bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief inlichten 
(actief). Het enkele feit dat de ouders de informatie over de tijden zelf op de website van de houder 
kunnen vinden is onvoldoende (reactief).  
 
Indien de beschrijving van de tijden in het pedagogisch beleidsplan ontbreekt of de houder de ouders 
niet nadrukkelijk informeert, is het niet mogelijk om af te wijken van het minimaal aantal in te zetten 
pedagogisch medewerkers. 
 

Onverwachte situaties 
Indien een onverwachte situatie tot gevolg heeft dat er wordt afgeweken van de BKR op tijden die niet 
beschreven staan in het pedagogisch beleid, dan is er sprake van een overtreding van de wettelijke 
eis. In een gezamenlijke brief van de VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW geven 
de drie partijen richting en houvast bij het toezicht op en handhaving van deze kwaliteitseis, welke 
hieronder overgenomen is. Zij vinden het wenselijk dat in het toezicht op en de handhaving van deze 
kwaliteitseis de volgende doelen centraal staan: het kind centraal en inspanning door de houder. 
 
Dat betekent dat de toezichthouder de ruimte heeft om tot een professioneel oordeel te komen of 
er sprake is van een overtreding die gerapporteerd moet worden. Daarbij overweegt de  
toezichthouder (1) het belang van de kinderen en (2) de inspanning van de kinderopvangorganisatie. 
 
  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brieven/2019/07/22/vaste-gezichtencriterium
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De toezichthouder kan – wanneer een kinderopvangorganisatie zich niet of niet volledig aan de wet 
houdt – grofweg twee afwegingen maken: 
 

1. De kinderopvangorganisatie heeft er alles aan gedaan om zich aan de regels te houden. Er 
zijn voldoende structurele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er aan de regels 
wordt voldaan, maar door overmacht is dat nu niet gelukt. Het belang van de kinderen wordt 
daarbij niet geschaad. 

 
Oordeel: de toezichthouder constateert dat er weliswaar niet volledig aan de regels is voldaan 
en beschrijft de situatie, maar noteert in zijn rapport geen overtreding. 

 
2. De kinderopvangorganisatie heeft er niet alles aan gedaan om zich aan de regels te houden. 

Het beleid en de maatregelen van de houder zijn onvoldoende of borgen onvoldoende dat er 
structureel aan de regels is en wordt voldaan. Het belang van de kinderen wordt hierdoor 
geschaad. 

 
Oordeel: de toezichthouder constateert dat er niet aan de regels is voldaan, beschrijft de 
situatie en noteert in zijn rapport een overtreding. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding(en) kan de toezichthouder een herstelaanbod doen of een handhavingsadvies 
geven. 

 
Om toezichthouders en handhavers te ondersteunen om invulling te geven aan bovenstaande 
werkwijze hebben VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW afgesproken dat SZW in 
overleg met VNG en GGD GHOR Nederland werk maakt van een aanpassing van de beleidsregel 
‘werkwijze toezichthouder kinderopvang’ op dit punt. Het ministerie van SZW streeft ernaar om deze 
aangepaste beleidsregel uiterlijk op 1 januari 2020 te publiceren en in werking te laten treden. 
 
Zij roepen gemeenten en GGD’en op om vooruitlopend hierop hun werkwijze aan te passen en 
daarbij te handelen conform de in deze brief beschreven lijn. Let wel: gemeenten en GGD’en zijn en 
blijven zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. 
 

Grip krijgen op de 3-uursregeling 
Om zoveel mogelijk grip te krijgen op de 3-uursregeling en deze kloppend te laten zijn met de praktijk 
kan men de volgende dingen doen: 

 Breng gedurende een bepaalde periode het breng- en haalgedrag van ouders in kaart. 
 Doe een wekelijkse controle op de tijden waarop wordt afgeweken van de BKR. Komt de 

praktijk overeen met hetgeen wat is vastgelegd? 
 Reinoud Kroese van Pulito Advies adviseert een analyse op (seizoens-) patronen te doen. 

Worden kinderen in de zomer later of juist vroeger gebracht dan in de winter? 
 Pas de beschreven tijden in het pedagogisch beleidsplan aan óf pas het personeelsrooster 

(tijdelijk) aan als blijkt dat zich een ander patroon heeft ontwikkeld. 
 Mocht er een aanpassing in het beleid worden doorgevoerd, dan moet deze eerst langs de 

oudercommissie.  

Tips van collega-ondernemers: 

“Ik heb zicht op de haal- en brengtijden door het aanbieden van verschillende contracten, 10-11-12 uur”. 

“Aan de randen van de dag wijk ik niet af, omdat er dan zo weinig kinderen zijn dat ik daar volgens de 

BKR, overeenkomstig met mijn personeelsrooster, één medewerker voor nodig heb. Mocht het 

voorkomen dat er ineens toch afgeweken wordt van BKR in het eerste en laatste half uur, dan worden 

groepen samengevoegd”. 

“Als het vanwege drukte op de groep niet lukt om met pauze te gaan en dit volgens de vastgelegde 3-

uursregeling wel moet, springt er iemand in van kantoor die gekwalificeerd is als pedagogisch 

medewerker”. 
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3.3 Beroepskracht-kindratio 
 

Dagopvang 
Het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot 0-jarigen is veranderd van 1-op-4 naar 1-op-3. 
Door de aanpassing van de BKR kan de pedagogisch medewerker meer tijd en aandacht besteden 
aan de baby’s. Dit voorkomt stress door overprikkeling en pedagogisch medewerkers kunnen meer 
inspelen op de individuele behoeften van een baby.  

Buitenschoolse opvang 
Kinderen in de buitenschoolse opvang hebben meer behoefte aan zelfstandigheid en het maken van 
eigen keuzes. Oudere kinderen vullen zelf hun vrije tijd in en ontplooien eigen initiatieven. De 
afhankelijkheid van begeleiding door een pedagogisch medewerker is hierdoor minder groot. De BKR 
voor kinderen van 7 jaar en ouder in de buitenschoolse opvang is daarom verruimd van 1 
pedagogisch medewerker op 10 kinderen, naar 1 op 12. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar 
gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker naar 1 op 11. 
 

Combinatiegroepen 
Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang  
wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een kind van 3 jaar.  

Tip van collega-ondernemer: 

“Door de nieuwe BKR werken er nu drie pedagogisch medewerkers tegelijk op de 

babygroepen. Dit vraagt om een andere werkwijze dan voorheen. Onze pedagogisch coach 

heeft in samenspraak met de pedagogisch medewerkers een werkinstructie opgesteld en 

coacht hen daar op. In de werkinstructie staat bijvoorbeeld dat er gedurende de dag 

regelmatig met een groepje kinderen gebruik wordt gemaakt van de speelhal, dat er extra 

buiten wordt gespeeld of er een andere activiteit is om de ontwikkeling te stimuleren. De 3e 

pedagogisch medewerker biedt hier de mogelijkheid voor. Zo voorkomen we dat de 

pedagogisch medewerkers elkaar in de weg lopen, benutten we ieders kracht en is er veel 

ruimte voor oprechte aandacht en ontwikkelingsstimulering voor de allerjongsten. Andersom 

werkt dat op een verticale groep ook zo, de derde pedagogisch medewerker kan zich 

bijvoorbeeld helemaal focussen op de 3+ kinderen om hen extra uitdaging en 

ontwikkelingskansen te bieden”. 

Goed om te weten: 

 Op 1ratio.nl kunt u berekenen hoeveel pedagogisch medewerkers ingezet moeten 

worden op groepen met verschillende leeftijden. 

 

 CPM Factory heeft in samenwerking met Ayit Consultancy de IKK-calculator 

ontwikkeld die inzicht geeft in verschillende BKR scenarioanalyses en helpt 

kinderopvang-organisaties beter strategische keuzes te maken. De tool geeft inzicht 

in 3 alternatieve groepsindelingen vergeleken met uw huidige indeling. 

https://1ratio.nl/bkr/#/
https://www.ikk-calculator.nl/
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Optimaliseren 
De nieuwe BKR kan gevolgen hebben voor de maximale omvang van de stam-/basisgroep óf het 
aantal pedagogisch medewerkers dat nodig is. Om te optimaliseren kunt u ook overwegen de 
groepssamenstelling aan te passen, van bijvoorbeeld verticaal naar horizontaal of andersom.  
 
Enkele aandachtspunten bij het opnieuw optimaliseren van de groep(en): 

 De pedagogische visie. Past een groep met een bepaalde omvang of een horizontale of 
verticale groep bij de pedagogische visie van de organisatie? 

 De pedagogisch medewerkers. Het vergt van pedagogisch medewerkers een andere 
werkwijze als zij plots met meer of minder pm’ers op de groep staan dan voorheen. Betrek de 
pedagogisch medewerkers én de coach bij het aanpassen van de werkwijze. 

 De ruimte. De wettelijke eis is het bieden van ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte per 
aanwezig kind. Het aantal m2 van de groepsruimte laat het niet altijd toe de maximale omvang 
van de stam/-basisgroep te vergroten. Ook het aantal bedden moet voldoende zijn voor 
kinderen tot 1,5 jaar. Wellicht biedt een aanpassing in de huisvesting/kleine verbouwing 
kansen. 

 Lange termijn: Nu minder plek creëren voor 0-jarigen, betekent over 3 jaar minder gevulde 
plekken met peuters. In gebieden waar veel zij-instroom is van oudere kinderen, is dit in 
mindere mate een zorg. Breng de in- en uitstroom op langere termijn daarom in kaart; welk 
patroon heeft u in het verleden kunnen ontdekken, welke leeftijden stromen het meest/minst 
in, hoe zit het met de geboortes in de wijk/stad waar het kindercentrum gevestigd zit, trekken 
ouders naar randgemeenten op het moment dat er een tweede kindje geboren wordt en zit u 
daar juist wel/niet, welke opvangsoort hebben de organisaties om u heen? 
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4. Kinderopvang is een vak 

 
4.1 Minimum taalniveau 
 

Taaleis 
Een goede taalontwikkeling en daarmee een taalrijke omgeving is belangrijk voor het kind om een 
goede start te maken op de basisschool. Pedagogisch medewerkers moeten daarom beschikken over 
niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheden vanaf 1 januari 2025 (de implementatie van de 
IKK-eis ‘minimum taalniveau’ is uitgesteld van 2023 naar 2025). Het gaat om de onderdelen luisteren, 
spreken en gesprekken voeren. Hierbij geldt het 3F niveau voor Nederlanders en B2 niveau voor 
anderstalige beroepskrachten. Tot die tijd geldt een ingroeitermijn. Met behulp van een diploma of 
certificaat kan deze taalvaardigheid worden aangetoond. Ook pedagogisch medewerkers op tijdelijke 
basis en invalkrachten moeten aan deze kwalificatie-eis voldoen. De voorschoolse educatie kent een 
eigen taaleis. Naast de mondelinge taalvaardigheid heeft het ministerie van OCW daar ook 
leesvaardigheid op niveau 3F/B2 verplicht. 
 
In de cao Kinderopvang zijn de voorwaarden voor de taaleis IKK vastgelegd in het Functieboek, 
onderdeel 'Taalniveau Nederlands'. Daarnaast is dit servicedocument opgesteld waarin meer 
informatie is te vinden over de taaleis.  
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een nadere uitleg van de taaleis opgesteld. Zij bieden ook 
een overzicht van verschillen en overeenkomsten met de taaleis voor de voorschoolse educatie. 
 

Taaltoetsen 
In het Functieboek van de cao Kinderopvang, onderdeel 'Taalniveau Nederlands' (pagina 119) worden 
twee voorbeelden gegeven van bedrijven die taaltoetsen aanbieden op mondelinge taalvaardigheid, 
dit zijn UvA taaltoetsen en Mr Dutch. 
 
Medewerkers die op 1 januari 2023 niet aan de taaleis voldoen, kunnen niet meer werken als 
pedagogisch medewerker. Start daarom nu al met de inventarisatie welke medewerkers al voldoen 
aan de taaleis en wie nog getoetst moet worden. De medewerkers die na deze toets nog niet blijken te 
voldoen aan de taaleis, hebben dan nog genoeg tijd scholing te volgen. 
 

4.2 Scholing voor werken met baby’s 
 

Scholingseis 
Alle pedagogisch medewerkers die werken met baby’s worden hiervoor geschoold. Per 1 januari 2025 
(de implementatie van de IKK-eis ‘babyscholing’ is uitgesteld van 2023 naar 2025) dienen alle 
pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken, te beschikken over een diploma, certificaat, 
cijferlijst of studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat een goedgekeurde scholing is gevolgd. Tot die tijd 
geldt een ingroeiperiode. Ook pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis en invalkrachten moeten 
aan deze kwalificatie-eis voldoen.  

Tip van collega-ondernemer: 
 
“Onze pedagogisch coach heeft de train-de-trainer opleiding gevolgd, zodat zij onze 

pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen zelf kan opleiden tot ‘babyspecialist’. Zij is 

namelijk bevoegd om, na het behalen van haar certificaat, het certificaat babyspecialist uit te 

reiken aan pedagogisch medewerkers die door haar geschoold worden. Zo zijn wij een 

eenmalig bedrag kwijt aan babyscholing en houden we grip op ons scholingsbudget”. 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/functieboek_cao_kinderopvang_2018-2019_1.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/functieboek_cao_kinderopvang_2018-2019_1.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/nr3k_n-_servicedocument_taaleis_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Overzicht%20taaleis%20IKK%20en%20taaleis%20VVE(1).pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/functieboek_cao_kinderopvang_2018-2019_1.pdf
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Scholingsaanbod 
Check hier het meest recente goedgekeurde baby-scholingsaanbod. Deze lijst kan de komende tijd 
wijzigen. 
 
Heeft een pedagogisch medewerker al eens baby-scholing gevolgd voor oktober 2017 en hiervan een 
bewijs behaald? Een bewijs afgegeven door één van de hier benoemde organisaties blijft geldig als 
bewijs voor de verplichte scholing voor werken met 0-jarigen. Check of dit ook voor uw medewerker 
geldt. Het zou zonde zijn als zij opnieuw scholing volgt, tenzij dat niet nodig is.  
 
In dit servicedocument behorende bij de cao Kinderopvang vindt u meer informatie over de 
babyscholing. 
 

4.3 Inzet beroepskracht-in-opleiding, stagiaires en vrijwilligers 
 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
In de huidige cao-afspraken is formatieve inzet onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor de 
beroepskracht-in-opleiding. Ook een stagiair kan onder bijzondere omstandigheden beperkt formatief 
ingezet worden, namelijk bij ziekte van een pedagogisch medewerker en tijdens vakantie van de 
student. Bij formatieve inzet wordt rekening gehouden met de opleidingsfase en er is als restrictie 
gesteld dat maximaal 33% van de formatief benodigde inzet uit pedagogisch medewerkers in 
opleiding mag bestaan. Formatieve inzet betekent dat de beroepskracht-in-opleiding of stagiair geheel 
of gedeeltelijk meetelt in de berekening van de BKR.  

Maximaal 33% formatieve inzet 
Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is 
dus niet groter dan een derde van het minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers op een 
kindercentrum. Bijvoorbeeld, als volgens de BKR in het kindercentrum minimaal 6 pedagogisch 
medewerkers moeten worden ingezet, dan mogen maximaal 2 hiervan beroepskrachten-in-opleiding 
en/of stagiaires zijn. 
 
Er is in de betreffende bepalingen opgenomen dat de maximale inzet van 33% gedurende de opvang 
geldt. Daarmee wordt benadrukt dat dit percentage niet over een bepaald tijdvak (bijvoorbeeld een 
week) berekend dient te worden, maar op elk tijdstip van de dag geldt. 
 
Bovenstaande is in de cao Kinderopvang verder uitgewerkt. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam 
een document opgesteld met een nadere toelichting op de voorwaarden en eisen die gelden bij 
inzetten van ongediplomeerd personeel. U vindt dit document hier. 
 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers mogen niet langer formatief worden ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor 
de BKR. Wel kunnen vrijwilligers een rol blijven spelen als extra ondersteuning. 
 
 

  

Tip van collega-ondernemer: 
 
 “Wij hebben voor onze pedagogisch medewerkers-in-opleiding gebruik gemaakt van de 

subsidieregeling voor BBL’ers” 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/lijst_met_goedgekeurd_scholingsaanbod_werken_met_0-jarigen_.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/03012019_aanbieders_van_scholingsaanbod_werken_met_0_jarigen_webtekst.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/servicedocument_scholing_werken_met_0_jarigen.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/541913/voorwaarden_en_eisen_ongediplomeerd_personeel_2.pdf
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4.4 Pedagogisch beleidsmedewerker (en coach) 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker is nieuw in de kinderopvang en heeft twee belangrijke taken. Ze 
houdt zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid, anderzijds 
coacht ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Kinderopvangorganisaties kunnen 
kiezen voor twee aparte functies of voor één functie waarin de medewerker beide rollen vervult. 
 

Pedagogisch beleid 
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is 
breder dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het omvat al het beleid dat raakt aan de 
pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het 
bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. 
 

Coaching 
De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt als coach voor het verbeteren van de pedagogische 
kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. 
Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook pedagogisch medewerkers met 
tijdelijk contract en/of flexibele inzet. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerker & de beroepskracht-kind-ratio (BKR) 
De pedagogisch beleidsmedewerker mag meetellen in de BKR wanneer deze als meewerkend coach 
op de groep staat. Dit geldt alleen voor het moment dat de pedagogisch beleidsmedewerker 
werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker, oftewel het verzorgen, opvoeden en bijdragen 
aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven van 
voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. Pedagogisch beleidsmedewerker die 
ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, al dan niet als meewerkend coach, moet zelf 
ook worden gecoacht.  
 
De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als zij op de groep aanwezig is en 
coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de groep 
plaatsvindt. De pedagogisch beleidsmedewerker telt ook niet mee voor de BKR als zij niet 
gekwalificeerd is als pedagogisch medewerker. 
  

Tips van collega-ondernemers: 
 
“Ik zet mijn pedagogisch coach alleen intallig op de groep op moment dat dit volgens de BKR 
nodig is voor 1 of 2 kinderen. De pedagogisch medewerkers staan dan relatief ruim in 
bezetting en zo kan de pedagogisch coach optimaal bezig zijn met coaching on the job en 
voorleven tijdens de verzorgen, opvoeding en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen ".  
 
“Mijn pedagogisch coach schrijft voor iedereen een coachingsplan en in dat plan houdt zij bij 
hoeveel uur ze waar aan heeft besteed”. 
 
“Volgens het aantal fte binnen mijn organisatie heb ik drie pedagogisch coaches in dienst 
genomen en ik heb hen elk een eigen specialisatie gegeven: Baby-, peuter- of BSO-
specialisme”. 
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Aantal uren inzet 
Om de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van 
toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). 
 
Net als voor het berekenen van de BKR, is er een rekentool voor het berekenen van het wettelijk 
minimaal verplichte uren aan pedagogisch beleidsmedewerkers dat moet worden ingezet in de 
kinderopvang. Er wordt hierbij onderscheidt gemaakt tussen de minimaal in te zetten uren bestaande 
uit de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid en de minimaal in te zetten uren 
bestaande uit de coaching van pedagogisch medewerkers. Reken bij het aantal fte ook de uren van 
pedagogisch medewerkers met flexibele inzet, oftewel invalkrachten, mee. Om een reëel beeld te 
krijgen van de inzet van deze flexibele medewerkers wordt op de peildatum van 1 januari gekeken 
naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad. 
 
Peildatum bij de berekening van het aantal uren inzet is 1 januari van het jaar waarvoor de berekening 
wordt gemaakt. Elk jaar dient er dus een nieuwe berekening gemaakt te worden aan de hand van het 
aantal kindercentra en het aantal fte dat de houder op 1 januari van dat jaar heeft. 
 
In de brochure ‘pedagogisch beleidsmedewerker’ van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vindt u uitgebreide informatie. Onder andere hoe het aantal fte voor invalkrachten 
berekend wordt. Er staat ook een uitgebreid overzicht van de functiebeschrijvingen en kwalificatie-
eisen voor pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches in. 
 

Verdeling van uren 
De houder kan het totaal aantal uren minimale inzet dus niet vrij verdelen over de twee verschillende 
activiteiten (beleidsactiviteiten en coaching). Binnen de verschillende activiteiten kan dat wél. 
 
Wanneer de houder meer dan één kindercentrum heeft, kan hij jaarlijks zelf bepalen hoe het minimaal 
aantal uren voor de ontwikkeling en invoering van pedagogische beleidsvoornemens wordt verdeeld 
over de verschillende kindercentra. Dit biedt ruimte voor maatwerk om bijvoorbeeld extra aandacht te 
kunnen besteden aan een bepaald kindercentrum. Of om de uren centraal in te zetten voor 
pedagogisch beleid waar elk kindercentrum van profiteert.  
 
De ondernemer mag tevens jaarlijks zelf bepalen hoe de coachingsuren ingezet worden. Het aantal 
uur hoeft niet voor iedere medewerker hetzelfde zijn of naar rato van de omvang van het 
dienstverband. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks coaching 
ontvangt.  
 

Aanvullende scholing voor coaches 
Volgens de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in bepaalde gevallen een bewijs 
van aanvullende scholing nodig op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Het gaat om 
een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel of om branche-erkende scholing op deze gebieden.  
 
De Cao Kinderopvang heeft een overzicht gemaakt van welke minor, afstudeerrichting, keuzevak of 
keuzedeel voldoet als bewijs en een lijst opgesteld met branche erkende scholing voor pedagogisch 
beleidsmedewerkers/coaches.  
 

Schriftelijk vastleggen 
De wet schrijft voor dat wanneer een houder meerdere kindercentra heeft, hij de verdeling van de 
verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet ieder jaar 
schriftelijk dient vast te leggen zodat dit inzichtelijk is voor de toezichthouder, de pedagogisch 
medewerkers en ouders. De houder maakt bij deze schriftelijke vastlegging per kindercentrum het 
onderscheid inzichtelijk tussen het aantal uren dat wordt besteed aan de totstandkoming en 
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het aantal uren dat wordt besteed aan het 
coachen van pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De houder geeft 
de verdeling zodanig vorm dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks (een vorm van) coaching 
krijgt in de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. 

https://1ratio.nl/rpb/#/
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brochures/2018/11/08/brochure-pedagogisch-beleidsmedewerker
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr7_u-pbmc_minors_-_keuzedelen_-_keuzevakken_als_bewijs_coach_of_pedagogiek_kinderen_0-13_jaar.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr7_u-pbmc_minors_-_keuzedelen_-_keuzevakken_als_bewijs_coach_of_pedagogiek_kinderen_0-13_jaar.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/lijst_pbmc_05-06-2019_0.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/lijst_pbmc_05-06-2019_0.pdf
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In de notitie ‘de beleidsmedewerker/coach’ van de Branchevereniging Kinderopvang staat meer 
informatie. Er wordt o.a. een voorbeeld gegeven van hoe de verdeling schriftelijk vast te leggen. Ook 
is er een overzicht te vinden van de werkzaamheden die vallen onder de noemer ‘pedagogische 
beleidsontwikkeling en implementatie ’ en voorbeelden van vormen van coaching. 

Verantwoording GGD 
Een toezichthouder van de GGD kijkt op welke manier is nagedacht over de inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach, vertelt GGD GHOR in de in 2019 georganiseerde bijeenkomsten over de 
IKK. Hoe heeft de houder het aantal benodigde uren inzet vastgesteld en hoe is daar in de praktijk 
invulling aan gegeven? Als de toezichthouder meer wil horen, dan kan dat onderdeel zijn van de 
verdere inspectie. Denk aan een interview met een pedagogisch medewerker op de groep en of het 
opvragen van documenten. Zorg dus altijd voor een goede administratie en daarbij passende 
documentatie. De pedagogisch beleidsmedewerker kan bijvoorbeeld zelf een overzicht bijhouden van 
de gemaakte uren en gecoachte medewerkers. Daarnaast is het verstandig mappen aan te maken 
waarin notulen en (coach-) verslagen worden opgeslagen met een duidelijke bestandsnaam, zodat 
deze makkelijk opgezocht kunnen worden als de toezichthouder van de GGD hierom vraagt. Wat 
betreft de wet AVG, mag een toezichthouder deze documenten opvragen als dit nodig is voor toezicht. 
 

Wat de toezichthouder zoal kan vragen is: 
 een overzicht van alle medewerkers die een X aantal uren coaching (hebben) ontvangen; 
 een overzicht van het aantal ingezette/in te zetten uren per locatie voor beleidsvoornemens; 
 de wijze waarop deze overzichten inzichtelijk zijn gemaakt; 
 de wijze waarop er in de praktijk invulling wordt gegeven aan coaching; 
 de wijze waarop de beleidsmatige taken in de praktijk worden ingevuld; 
 of de pedagogisch beleidsmedewerker een VOG heeft; 
 indien van toepassing, een toelichting op welke wijze de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach binnen de BKR wordt ingezet. 
 

Tips voor kleine ondernemers 
Het in dienst nemen van een pedagogisch beleidsmedewerker is voor een kleine ondernemer niet  
altijd te realiseren. Andere opties waar (kleine) ondernemers voor kunnen kiezen zijn bijvoorbeeld: 

 externe huur voor de benodigde uren bij zzp’ers en detacheringsbureaus; 
 (regionaal) een pool opzetten waar de uren ingehuurd kunnen worden; 
 ondernemers die zich zelf gaan kwalificeren als pedagogisch beleidsmedewerker; 
 (kleine) ondernemers die elkaar (bezoldigd) gaan coachen. 

 

  

Tips van collega-ondernemers: 
 
“Voor een goede uitwisseling tussen pedagogisch beleidsmedewerker, coach en 
leidinggevende vormen we een pedagogisch team waarin elk kwartaal overlegt wordt. 
Persoonlijke dingen van gecoachte medewerkers komen alleen ter sprake als de 
desbetreffende medewerker hier toestemming voor geeft. Het overleg heeft meer de focus op 
de algemene pedagogische kwaliteit en het beleid daar achter”. 
  
Pedagogisch coach: “Als er dingen zijn die de leidinggevende moet weten, bespreek ik dat 
niet met de leidinggevende, maar help ik de pedagogisch medewerkers om dit bespreekbaar 
te maken met de leidinggevende. Zo blijf ik als coach altijd vertrouwelijk en veilig”. 

https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/sites/default/files/afbeeldingen/beelden/Notitie-BK-pedagogisch-beleidsmedewerker-coach.pdf
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE-aanbod per 1 januari 2022 
Op ieder kindercentrum waar voorschoolse educatie (VE) wordt aangeboden, geldt dat er vanaf 1 
januari 2022 een pedagogisch beleidsmedewerker moet worden ingezet voor de verhoging van de 
kwaliteit van de voorschoolse educatie. De nieuwe regels worden toegelicht in het recent 
gepubliceerde Wijzigingsbesluit voorschoolse educatie. Het aantal uren dat deze pedagogisch 
beleidsmedewerker moet worden ingezet is aanvullend op het aantal uren dat al een pedagogisch 
beleidsmedewerker vanuit de Wet IKK moet worden ingezet. Kindercentra kunnen de pedagogisch 
beleidsmedewerker die zij reeds in dienst hebben ook inzetten ten behoeve van de VE. 
 
Takenpakket pedagogisch beleidsmedewerker VE 
De pedagogisch beleidsmedewerker kan de kwaliteit verbeteren door de totstandkoming en 
implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot VE en/of door de coaching van pedagogisch 
medewerkers VE. Coaching kan plaatsvinden tijdens het aanbieden van VE of op andere momenten.  
 
Aantal uren inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE 
Het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE in een jaar moet worden ingezet, 
wordt berekend door het aantal op 1 januari van dat jaar ingeschreven doelgroep-peuters (tussen de 
tweeëneenhalf en vier jaar) bij een kindercentrum te vermenigvuldigen met tien.  
 
Let op: De uren van de pedagogisch beleidsmedewerker VE komen bovenop het aantal uren dat de 
pedagogisch beleidsmedewerker vanuit de wet IKK moet worden ingezet.  
 
Verdeling van uren pedagogisch beleidsmedewerker VE 
Er is geen verplichting om de pedagogisch beleidsmedewerker op elke ve-groep in te zetten. Het is 
mogelijk dat de kwaliteit van de VE in de ene ve-groep al hoog is en in een andere ve-groep niet. Het 
kindercentrum heeft dan de mogelijkheid om de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de 
ene ve-groep meer in te zetten dan de andere ve-groep, als het totaal aantal, door de rekenregel 
voorgeschreven uren, maar wordt behaald. De houder bepaalt of de pedagogisch beleidsmedewerker 
wordt ingezet ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens of als 
coach van pedagogisch medewerkers voorschoolse educatie.  
 
Pedagogisch beleidsmedewerker VE & de beroepskracht-kind-ratio (BKR) 
Het is, net als bij de pedagogisch beleidsmedewerker vanuit de wet IKK, mogelijk dat de pedagogisch 
beleidsmedewerker tijdens het coachen ook werkzaam is als pedagogisch medewerker VE. Tijdens 
de werkzaamheden kan de pedagogisch beleidsmedewerker een pedagogisch medewerker VE 
helpen door middel van het geven van voorbeelden, tips, nadere uitleg etc. 
 
Als de pedagogisch beleidsmedewerker op deze manier – dus als meewerkend coach – wordt 
ingezet, telt zij tevens mee voor de BKR. De pedagogisch beleidsmedewerker moet dan wel voldoen 
aan de (opleidings-)eisen die voor de pedagogisch medewerker VE gelden en moet zelf ook een vorm 
van coaching ontvangen. 
 
In het geval dat de pedagogisch beleidsmedewerker niet meetelt in BKR, is uitvoerende kennis van 
bijvoorbeeld het programma VE belangrijk, maar wordt formele scholing die specifiek gericht is op VE 
niet vereist. Zoals eerder aangegeven, zijn voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker 
opleidingen vereist die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen en die daardoor voldoende kennis 
en deskundigheid moeten bieden voor de beoogde kwaliteitsimpuls in de voorschoolse educatie. 
 
Schriftelijk vastleggen in pedagogisch beleidsplan 
Houders moeten per kindercentrum in het pedagogisch beleidsplan vastleggen hoe de pedagogisch 
beleidsmedewerker wordt ingezet voor de verhoging van de kwaliteit van de VE. Zo kan beschreven 
worden welke rol de pedagogisch beleidsmedewerker vervult, zoals het versterken van de 
vaardigheden van pedagogisch medewerkers VE door middel van coaching (boventallig of op de 
groep), of de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens ten aanzien van bijvoorbeeld 
ouderbetrokkenheid en doorgaande leerlijn richting het basisonderwijs. Daarbij dient beschreven te 
worden hoe de invulling van deze rol leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 
educatie. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-315.html
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4.5 Opleidingsplan 
De kinderopvangondernemer heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van 
pedagogisch medewerkers. Dit is een verplichting vanuit de cao Kinderopvang. Toch is dit 
opgenomen in deze handleiding, omdat in het opleidingsplan moet worden beschreven hoe wordt 
ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers en hoe dit wordt 
geconcretiseerd in de praktijk. Denk hierbij vanuit de wet IKK aan de scholing omtrent het minimum 
taalniveau, het werken met 0-jarigen en kinder-EHBO. Het opleidingsplan is in de Cao Kinderopvang 
uitgewerkt. Zie blauw kader.  

Uit cao Kinderopvang (2018-2019): 
 
Artikel 9.1 Opleidings-, scholings- en loopbaanbeleid 
1. De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken hiervan het 
personeel) jaarlijks een plan vast met betrekking tot het te voeren opleidings-, scholings- en 
loopbaanbeleid voor de werknemers, gericht op hun huidig en toekomstig functioneren 
binnen en buiten de onderneming. 
 
2. In dit plan komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde: 

a. Het budget dat voor uitvoering hiervan beschikbaar is. 
b. Scholingsfaciliteiten: 

• aanvraagprocedure; 
• verlofmogelijkheden; 
• kostenvergoeding en eventuele terugbetalingsverplichting. 

c. Loopbaanfaciliteiten: 
• mogelijkheden voor een loopbaangesprek met een door de werknemer in 
overleg 
met de werkgever gekozen deskundige; 
• mogelijkheden voor de werknemer om te komen tot een persoonlijk 
opleidingsplan en/of loopbaanontwikkelingsplan; 
• mogelijkheden ter bevordering van doorstroom. 
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Verantwoording 
De tekst in deze checklist is tot stand gekomen door het bundelen van informatie uit wetten, 
gepubliceerde documenten, brochures en presentaties van: 
 
www.veranderingenkinderopvang.nl 
www.wetten.overheid.nl  
www.kinderopvang-werkt.nl  
www.kinderopvang.nl 
www.maatschappelijkekinderopvang.nl 
www.boink.info 
 
Er is waar mogelijk gebruik gemaakt van eigen woorden. In het geval dat dat de inhoud van het stuk 
niet ten goede komt, is een verwijzing opgenomen of middels een link verwezen naar desbetreffend 
stuk. Voor de leesbaarheid is overal gebruik gemaakt van de term ‘pedagogisch medewerker’, ook 
daar waar in de wet gesproken wordt over ‘beroepskracht’. Daarnaast zijn bepaalde zinnen uit de wet 
vereenvoudigd, om de handleiding een laagdrempelig karakter te geven. Waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ 
gelezen worden. Met ‘ouders’ worden ook ‘verzorgers/voogden’ bedoeld. 
 
Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang besteedt de grootst mogelijke zorg aan de 
betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze handleiding. Onjuistheden en 
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum 
Kinderopvang kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de checklist 
en de handleiding.  

IKK voor pedagogisch medewerkers 
 
Willen uw medewerkers meer weten over de wet IKK of hebben ze vragen? Het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft speciaal voor medewerkers twee brochures 
ontwikkeld, waarin op laagdrempelige wijze de wet IKK op een rijtje wordt gezet en antwoord 
wordt gegeven op de meest gestelde vragen. Download hier de brochure ‘IKK op een rijtje’ 
en ‘meest gestelde vragen’, zodat ze op hun werkplek het gesprek hierover aan kunnen gaan 
met collega’s, ouders of inspecteurs. 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.kinderopvang-werkt.nl/
http://www.kinderopvang.nl/
http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
http://www.boink.info/
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brochures/2019/06/21/ikk-op-een-rijtje
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brochures/2019/06/20/ikk-meest-gestelde-vragen

