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Wéér een 
coachings gesprek, 

cursus, training… 

De cursusagenda van kinderopvangprofessionals loopt vol. 

Door de Wet IKK is bijscholing aan de orde van dag, om zo 

de kwaliteit van de kinderopvang te versterken. Maar: er zijn 

 momenteel wel erg veel verplichte nummers. Wordt je werk 

daar echt leuker van? Heb je er zelf ook nog iets over te zeg

gen? KIDDOauteur en BBMPhoofdredacteur Wilma Schepers 

legde deze vragen voor aan Marijke Schuurkes van PPINK. 

‘Niet iedereen hoeft omhoog te klimmen. Je kunt je ook in de 

breedte ontwikkelen.’

Neem daarnaast de verplichte kinder-EHBO 
en bedrijfshulpverlening en de interne oplei-
dingen voor medewerkers die net van school 
komen, en de cursusagenda van medewer-
kers loopt vol.
‘Het is heel goed dat kinderopvangorgani-
saties veel aan opleidingen en trainingen 
doen’, vindt Marijke Schuurkes, voorzitter 
van PPINK, de beroepsvereniging voor 
pedagogisch professionals in de kinderop-
vang (zie kader). ‘Dat is goed én nodig voor 
de kwaliteit van de kinderopvang. Maar, 
er zijn op het moment wel véél verplichte 
nummers.’
Marijke Schuurkes werkt bij Kinderstad 
in Tilburg. Daar is ze in 1994 begonnen 
als pedagogisch medewerker en nu, na 
verschillende jaren scholingen en trainin-
gen gevolgd te hebben, doorgegroeid naar 
vve-coach en vib’er. Omdat zij ook mede-
oprichter en voorzitter is van PPINK, is zij de 
uitgelezen persoon om mijn vraag voor te 
leggen: wat hebben de pedagogisch mede-
werkers zélf aan al die bijscholingen?

 B
egin dit jaar werd de Wet Inno-
vatie en Kwaliteit Kinderopvang 
(IKK) ingevoerd. De wet heeft een 

flinke boost gegeven aan de bijscholings-
activiteiten van kinderopvangorganisaties. 
Managers zijn druk met het organiseren van 
scholing voor pedagogisch medewerkers. 
Dat moet ook wel want de wet stelt een 
aantal nieuwe eisen aan de competen-

ties van pedagogisch professionals in de 
kinderopvang. Die eisen zijn (nog) niet in 
de opleidingen verwerkt en dus is er een 
flink aantal medewerkers onvoldoende 
gekwalificeerd. Je moet dan denken aan de 
specialistische baby-opleiding voor wie met 
baby’s werkt en de taaleis voor spreekvaar-
digheid op 3F-niveau die geldt voor iedereen 
in de dagopvang en buitenschoolse opvang. 
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Voortdurend in 
 ontwikkeling
‘Het vak van pedagogisch medewerker 
is breed en stelt hoge eisen aan kennis 
en vaardigheden. Immers, pedagogisch 
medewerkers werken met (jonge) kinderen 
en daarin hebben zij een belangrijke taak. 
Zij zijn mede-opvoeder en daarom behoren 
zij de signalen van kinderen te kunnen lezen 
en de ontwikkeling van kinderen te kunnen 
stimuleren. Daarnaast moeten zij ook een 
goed contact onderhouden met de ouders 
om met hen de opvoeding van de kinderen 
te kunnen afstemmen.  
De inhoud van het vak van de pedagogisch 
medewerker is voortdurend in ontwikke-
ling. Er is veel wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van kinderopvang. 
Dat maakt dat we steeds beter weten wat 
goede kinderopvang van medewerkers 
vraagt. Daarbij verandert de maatschappij 
en worden er steeds nieuwe eisen gesteld 
aan kinderopvang. Denk aan de voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). Er wordt van 
kinderopvangmedewerkers verwacht dat zij 
kinderen voorbereiden op de basisschool. 
Dat was twintig jaar geleden echt nog 
niet zo, nu wel. Pedagogisch medewerkers 
moeten zich daarom blijven ontwikkelen, om 
bij te blijven en om kwaliteit te bieden. Dat 
hoort bij hun vak, zoals dat bij elk vak hoort.’

In de breedte groeien
Bijscholingen en trainingen zijn nodig voor 
een goede vakuitoefening door pedagogisch 
medewerkers. Maar wat levert al die inspan-
ning hun zelf op?
‘Wat je er zelf aan kunt hebben, maakt mijn 
situatie wel duidelijk. Als ik geen extra oplei-
ding gevolgd zou hebben, was ik geen peda-
gogisch coach geworden. Door je te scholen 
kun je verder komen in je beroep. Maar niet 
iedereen hoeft “omhoog” te klimmen. Je 
kunt je ook “in de breedte” ontwikkelen 
zodat je meer verschillende taken kunt doen. 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de medewer-
ker die een passie heeft voor muziek maken. 
Wat is er dan leuker om je op dat terrein 
extra te scholen zodat je aan kinderen jouw 
plezier in muziek maken kunt meegeven? 
Of aan de medewerker die een speciaal 
talent heeft in het omgaan met autistische 
kinderen? Hoe motiverend is het om je dan 
extra te verdiepen in de achtergronden van 
autisme en extra verantwoordelijkheid te 
krijgen in de begeleiding van kinderen die 
daarmee te maken hebben? 
Wat ik het allerbelangrijkst vind, is dat 
je door scholing plezier blijft hebben in 
je werk. Door scholing te volgen krijg je 
antwoorden op vragen die de praktijk aan 
jou stelt, kun je je talenten te ontwikkelen 
en nieuwe uitdagingen zoeken.  
Je hoort tegenwoordig vaak spreken over 
“een leven lang leren” en “permanente 
educatie”, ook in kinderopvangland. Het 
idee daarachter is dat je je hele leven kan 
leren en verder kan blijven ontwikkelen en 
dat je daarmee niet alleen nieuwe kansen 
vindt binnen je werkveld, maar mogelijk 
ook daarbuiten. Dus als je mij vraagt wat 
een pedagogisch medewerker daar zelf aan 
heeft, dan zeg ik: meer plezier nu en meer 
kansen en mogelijkheden later.’

Niet alleen 
 verantwoordelijk
‘Wat ik belangrijk vind om te benadrukken is 
dat je als pedagogisch medewerker wel zelf 
verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling, 
maar dat je dat niet alleen hoeft te doen. 
De organisatie heeft ook een verantwoor-
delijkheid. Kinderopvangorganisaties zijn 
verplicht – dat staat in de cao – om een 
scholingsbeleid te maken dat aansluit bij 
de pedagogische visie van de organisatie. 
Zo’n scholingsbeleid moet gericht zijn op de 
kwaliteit van de kinderopvang en tegelij-
kertijd ook aansluiten op de wensen van 
medewerkers. Medewerkers zien immers 

heel goed wat er beter kan op de werkvloer. 
En medewerkers weten zelf het best waarin 
zij verder willen leren.
Binnen PPINK hoor ik geluiden van mede-
werkers die aangeven dat scholingen soms 
te pas en te onpas georganiseerd worden, 
omdat daar nu toevallig subsidie voor is. Of 
dat de scholingsagenda zo vol zit met ver-
plichte onderdelen, dat er geen ruimte meer 
is voor de wensen van de medewerkers. Dat 
zijn geen goede ontwikkelingen en als je dat 
merkt, zou je best bij je leidinggevende aan 
de bel mogen trekken. 
De kinderopvangorganisatie is verantwoor-
delijk voor het maken van een scholings-
beleid: een helder kader waarbinnen je de 
keuzes kunt maken voor het scholingsplan. 
Een scholingsplan is meer dan alleen een 
agenda met te volgen trainingen en te be-
zoeken congressen. Het is ook geen statisch 
document, je kunt het aanpassen, afhanke-
lijk van waar de praktijk om vraagt: wat is er 
nu belangrijk en waarom? Welke trainings-
vormen sluiten goed aan bij onze visie en 
medewerkers? Is de inhoud toepasbaar in de 
praktijk? Kun je de training goed combine-
ren met werken in de praktijk? 
Een stap die je niet mag vergeten, is de bor-
ging van het geleerde binnen de organisatie. 
Je moet de nieuwe vaardigheden en com-
petenties ook invoeren en uitvoeren in de 
dagelijkse praktijk. Dat vraagt begeleiding 
en coaching, iemand binnen de organisatie 
die ervoor zorgt dat je verbinding maakt tus-
sen het geleerde en de praktijk. Ook vraagt 
het samengaan van het individueel leren 
en het teamleren aandacht. En tot slot, niet 
onbelangrijk: de organisatie moet het ook 
mogelijk maken dat pedagogisch profes-
sionals het geleerde in de praktijk kunnen 
brengen en kunnen onderhouden.
Door het scholingsplan goed aan te laten 
sluiten bij de pedagogische visie, het doel 
ervan duidelijk te maken en het geleerde te 
borgen in de praktijk, maakt een organisatie > 

‘De pedagogisch professional verdient het 
om te kunnen laten zien welke kwaliteiten hij 
of zij in huis heeft’

Wat heb jij daar zelf aan?
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Pedagogisch professionals in de kinderopvang
PPINK is een beroepsvereniging van en voor pedagogisch professionals 
in de kinderopvang. PPINK wil de beroepsinhoudelijke positie van peda-
gogisch professionals in de kinderopvang versterken en het aanzien en de 
waardering voor het vak vergroten. Daarnaast wil PPINK een belangrijke 
gesprekspartner zijn op het gebied van beroepseducatie, beroepshouding 
en beroepsethiek; in gesprekken met de leden en als beroepsvereniging 
met de politiek en andere beleidsmakers. Iedere pedagogisch professional 
kan lid worden van PPINK. Meer informatie op: www. ppink.nl

duidelijk waarom dat scholingsplan juist nu 
nodig is en kunnen alle pedagogisch profes-
sionals zich ermee verbinden.’ 

Een beroepsregister
Ik heb begrepen dat PPINK pleit voor een 
beroepsregister voor pedagogisch profes-
sionals in de kinderopvang? Wat levert zo’n 
register pm’ers op? 
‘Je kunt denken aan een soortgelijk 
beroepsregister zoals dat is ingevoerd voor 
leerkrachten. Het lerarenregister is bedoeld 
om de kwaliteit van het onderwijs te waar-
borgen. Dat doel zou ook voor de kinder-
opvang gelden. Maar wat PPINK minstens 
zo belangrijk vindt, is dat een pedagogisch 
professional het verdient om te kunnen 
laten zien welke kwaliteit hij of zij in huis 
heeft en dat diegene in zo’n register ook 
kan aantonen welke educatie er gevolgd 
is. In het register kan iedere pedagogische 
professional een eigen educatie-portfolio 
invullen en bijhouden. We kunnen het ook 
wel een pedagogisch paspoort noemen. Bij 
het woord educatie denk je al snel aan een 
scholing of een training of een cursus die 
een extern trainingsbureau of opleidingsin-

Tekst: Helena Sienaert • Foto’s: Caroline Boudry

Risicovol spel, wat is dat? En is dat nu echt nodig? Als je goed zicht krijgt 

op alle factoren die bij risicovol spel meespelen, kun je voor jezelf beter 

 inschatten hoe jij risicovol spel bij jonge kinderen wil en kan ondersteunen. 

Daarom alvast een introductie, met enkele begrippen en inzichten. 

Met vallen en 

opstaan... 

 Z
ie je het voor je? De peuters zijn op dreef. Enkelen 
lopen vol energie achter elkaar aan. Af en toe geven 
ze elkaar een duwtje. Dan moeten ze hard lachen. 

Lotte (22 maanden) keert een lege speelgoedbak om. Ze hijst 
zich op de bak, kijkt geconcentreerd naar haar voeten en 
schuifelt naar de rand. Het voelt best hoog. Ze stapt er weer af 
en gaat er na een tijdje terug op. Op en af, op en af. Milo (10 
maanden) aanschouwt alles. Hij volgt de peuters die lachen en 
rennen en kijkt naar Lotte op de speelgoedbak.

Waarom zoeken kinderen dat soort spel op? Hoe komt het dat 
ze hier (meestal) plezier in lijken te hebben? 

Krachtige kinderen nemen spontaan risico’s
Kinderen proberen graag dingen die nét iets moeilijker zijn 
dan wat ze tot nu al kunnen. Ze doen dat door steeds grotere 
uitdagingen aan te gaan tijdens hun spel. Soms leidt dat tot 
risicovol spel. Mogelijkheden genoeg, er zijn acht vormen van 
risicovol spel. 

•  Spelen op hoogte: bijvoorbeeld klimmen op een stoel, 
balanceren op een omgevallen boomstam

•  Spelen met snelheid: van een heuvel lopen, zo snel mogelijk 
met de loopfiets rijden

•  Spelen met gevaarlijke voorwerpen: een scherpe tak, een 
schaar

•  Spelen nabij gevaarlijke elementen: in de buurt van vuur,  
bij een meer of een put

• Stoeispelen: kriebelspelletjes, tikkertje
• Spelen uit het zicht: verstoppertje, wegkruipen
•  Spelen met impact: bijvoorbeeld zich op een matras laten 

vallen, tegen de muur lopen, hard met twee speelgoed-
auto’s botsen

•  Plaatsvervangend risico: het kan heel erg spannend (én 
 leerrijk!) zijn om te kijken naar een ander kind dat iets 
risicovols doet

Is risicovol spel nodig? 
Er zijn nu eenmaal risico’s in de wereld, en kinderen moeten 
daarmee leren omgaan. Al spelend kunnen kinderen met hun 
angst leren omgaan en meer zelfvertrouwen krijgen. Ze erva-
ren opwinding en verwerven nieuwe vaardigheden. Kinderen 
die nooit hun grenzen mogen verleggen, leren minder snel 
met risico’s omgaan. 

Het wat en waarom van risicovol spel 

stituut geeft. Daarnaast zijn er nog zoveel 
meer manieren waarop je je verder kunt 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld door videotrai-
ning, dat is een hele goede manier om je 
te professionaliseren. Maar ook coaching 
op de werkvloer, bij elkaar op de groep 
of locatie kijken, een keer op een andere 
groep werken, congressen en conferenties 
bezoeken en een boek of een vakblad lezen 
dragen bij aan je professionele ontwikke-
ling. Door dat in een register te beschrijven 
kun je je eigen profiel uitwerken en kun je 
laten zien welke specifieke competenties 
kenmerkend zijn voor jou. Voor jezelf heeft 

het ook meerwaarde omdat je je meer be-
wust wordt van waar jouw eigen interesse 
ligt, wat je sterke en zwakke kanten zijn en 
wat je als uitdaging ziet. Een pedagogisch 
paspoort is privé. Het is niet de bedoe-
ling dat het openbaar op internet staat. Je 
bepaalt zelf met wie je wat en wanneer wil 
delen. 
PPINK is nu in gesprek met belangenbehar-
tigers over de opzet en realisatie van zo’n 
beroepsregister. Het zal nog wel even duren 
voor het er werkelijk is. Maar als PPINK 
vinden wij het meer dan de moeite waard 
om ons ervoor in te zetten.’  <

> 


