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EERSTE 38 GEDIPLOMEERDE
PEDAGOGISCH PROFESSIONALS

Tijdens een feestelijke diploma-uitreiking in de aula 
van KPZ ontvingen 38 studenten op woensdag
26 september hun welverdiende hbo-diploma voor de 
nieuwe ad-opleiding associate degree Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie (PPKE).

EEN NIEUWE PROFESSIONAL; WAT KAN HIJ 
BETEKENEN VOOR UW ORGANISATIE?

In de volgende editie van het magazine Veerkracht van 
KPZ vertellen vier oud-studenten van de ad-opleiding 
PPKE over wat de opleiding voor hen heeft 
opgeleverd.

Benieuwd naar deze verhalen en ontvangt u 
Veerkracht op dit moment nog niet? U kunt uw 
adresgegevens doorgeven aan info@kpz.nl. Het 
magazine is ook online te vinden op www.kpz.nl.



A. VOORTGANG
PEDAGOGISCH 
PROFESSIONAL 
KIND EN 
EDUCATIE

A1. Nieuwe rollen en functies voor afgestudeerde 
Pedagogisch Professionals
Op 26 september 2018 hebben de eerste 38 Pedagogisch Professionals Kind en Educatie hun 
welverdiende hbo-diploma ontvangen. Na een prachtige diploma-uitreiking blijkt dat de alumni veel 
belangstelling heeft om betrokken te blijven bij de opleiding en (na)scholingsactiviteiten.
Elf deelnemers zijn gewisseld van werkplek en tien deelnemers hebben tijdens of na de opleiding 
een andere functie gekregen. Andere rollen, functies en verbeterde arbeidsvoorwaarden als 
pedagogisch coach, -beleidsmedewerker, jeugdhulpverlener, coördinerend begeleider 
gehandicaptenzorg, leraarondersteuner, event-manager en wijkregisseur jeugd.

In september 2017 zijn 87 studenten gestart met de opleiding en in september 2018 bijna 100. 
Opvallend is de stijging van het aantal (betaalde) praktijkplaatsen in het primair onderwijs en een 
lichte daling in de kinderopvang. De verwachting is, gezien de arbeidsmarkt, dat in het komende 
jaar ook de praktijkplaatsen in de jeugdzorg en sociaal werk zullen toenemen. Het doel is om een 
toenemende verscheidenheid aan instroom in de opleiding te realiseren om steeds meer van elkaar 
te leren en de scheidingen tussen de sectoren verder te doorbreken.



Veel studenten hebben voorafgaande aan de opleiding al een betaalde praktijkplaats. In 2018/2019 
was dit bijna 70%. Het aantal betaalde praktijkplaatsen is ten opzicht van 2017/2018 weer gestegen. 
Ook hier valt op dat het aantal nieuwe betaalde praktijkplaatsen in het primair onderwijs snel 
toeneemt. Meer dan de helft van de studenten in het onderwijs heeft een betaalde praktijkplaats en 
in de kinderopvang is dit zelfs 83%.

De verschillende leerjaren zijn mooi en divers samengesteld qua leeftijden, arbeidsverleden, 
vooropleidingen en praktijkplaatsen In totaal zijn er 23 verschillende vooropleidingen en stijgt de 
doorstroming rechtstreeks van de diverse mbo-4 opleidingen en havo. Veel van deze jonge 
studenten zijn in staat een betaalde praktijkplaatsen te verwerven voor de opleidingen in de 
diverse sectoren en functies.

A2. Oproep Praktijkplaatsen Onderwijs, 
Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn
De afgelopen jaren hebben wij een oproep gedaan voor (betaalde- en niet betaalde) 
praktijkplaatsen. Veel studenten maken gebruik van deze mogelijkheid en hebben hiermee een 
relevante en uitdagende (betaalde) praktijkplaats gevonden. Helaas is het aantal aangeboden 
praktijkplaatsen groter dan het aantal studenten, aangezien er veel studenten zijn die zelf al een 
betaalde praktijkplaats weten te verwerven. Uiteraard blijven wij u waar mogelijk in contact 
brengen met studenten voor (betaalde) praktijkplaatsen. Het aanbieden van uw praktijkplaatsen is 
mogelijk middels:
www.kpz.nl/gezocht-praktijkleerplaatsen-voor-leerteams-kind-en-educatie/
 

https://www.kpz.nl/gezocht-praktijkleerplaatsen-voor-leerteams-kind-en-educatie/


B. ACTUELE 
ONTWIKKELINGEN

B1. CAO Akkoord Kinderopvang 2018/2019 en nieuwe 
website Kinderopvang Werkt!
In 2018 hebben de brancheorganisaties en werknemersorganisaties een nieuwe CAO Kinderopvang 
afgesloten. In deze CAO en het bijbehorende actuele functieboek zijn belangrijke wijzigingen ten 
aanzien van modernisering van de kwalificatie-eisen opgenomen. De veranderende eisen aan 
pedagogisch medewerkers,- coaches en -beleidsmedewerker zijn verwerkt in de ad-opleiding 
Pedagogisch Professional Kind en Educatie. De ad opgeleide Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie voldoet aan de actuele kwalificatie-en functie eisen voor alle drie de functiegroepen en is 
opgenomen in de betreffende diplomalijsten van FCB.

B1.1 Hbo-student-werknemer
In de nieuwe CAO Kinderopvang zijn onder andere nieuwe mogelijkheden beschreven voor het 
aanstellen van hbo-studenten die werken en leren combineren, zoals in de ad Pedagogisch 
Professional. Studenten kunnen als hbo-student-werknemer benoemd worden. De gevolgde 
opleiding moet leiden tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch 
medewerker en of coach/beleidsmedewerker. De voorwaarden en inzetbaarheid is beschreven in 
artikel 9.6.2 van de CAO Kinderopvang. Voor een aanstelling als student-werknemer is er sprake 
van een (leer)arbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur.

De actuele tekst van de nieuwe cao en het geactualiseerde functieboek zijn gepubliceerd op de 
nieuwe website van FCB Kinderopvang Werkt! 
www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/actuele-cao

B2. Verplichting Pedagogisch Coach/ Pedagogisch 
Beleidsmedewerker per 1-1-2019
Vanaf 1 januari 2019 dient iedere kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie, maar ook IKC met 
een kinderopvanglocatie, een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker te hebben. Het staat 
organisaties vrij om te kiezen voor één functie waarbij de medewerker zowel pedagogisch coach 
als pedagogisch beleidsmedewerker is, of om deze functie te splitsen. De functiebeschrijvingen, 
kwalificatie-eisen en bewijs van nascholing zijn te raadplegen op 
www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/pedagogisch-beleidsmedewerker-coach

Steeds meer afgestudeerden ad Pedagogisch Professional krijgen een benoeming in de functie van 
pedagogisch coach en/of pedagogisch beleidsmedewerker. In januari 2019 is door het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brochure gepubliceerd over de functie en rol van 
pedagogisch coach. Deze actuele brochure geeft inzicht in de functie, rol en verschillende 
mogelijkheden van de functie van pedagogisch coach. De brochure is toegevoegd als bijlage. De 
beschrijvingen betreft zowel de uitgangspunten uit de CAO Kinderopvang als CAO Sociaal Werk.

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/actuele-cao
https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/actuele-cao
http://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/pedagogisch-beleidsmedewerker-coach


B3. Arbeidsmarktprognoses en fricties
Kinderopvang en Sociaal Werk
Het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de Kinderopvang en Sociaal Werk nemen snel toe. Eind 
2018 zijn de arbeidsmarktprognose door FCB voor de Kinderopvang en Sociaal Werk gepubliceerd. 
De verwachting is dat voornamelijk in de kinderopvang het aantal banen toeneemt het hiermee het 
moeilijk vervulbare vacatures. De toename van het aantal banen en moeilijk vervulbare vacatures in 
het Sociaal Werk stijgt weliswaar, maar laat op dit moment minder fricties zien op de arbeidsmarkt 
voor de komende jaren.



B4. Toezicht en handhaving Kinderopvang 2019
De Wet Kinderopvang is volop in beweging met de wettelijke wijzigingen per 1-1-2018 en 1-1-2019. 
Deze wijzigingen in de CAO en als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang heeft 
ook de nodige gevolgen voor het Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Deze wijzigingen betreft 
het pedagogisch klimaat, voorschoolse educatie, medewerkers, inrichting van de locatie, 
personenregister, veiligheid en gezondheid en rechten van ouders.

In januari 2019 heeft de GGD een actuele brochure gepubliceerd over het nieuwe toezicht. Deze 
brochure is toegevoegd als bijlage.

B5. Subsidie doorstroming Onderwijsassistenten naar 
de lerarenopleiding
Schoolbesturen kunnen vanaf 1-1-2019 subsidie krijgen voor onderwijsassistenten die een opleiding 
tot leraar primair onderwijs volgen. De subsidie staat in het teken van het tegengaan van het 
lerarentekort. Uit onderzoek blijkt dat meer onderwijsassistenten leraar willen worden als er een 
vergoeding is van de opleidingskosten en studieverlofuren. De subsidie bedraagt 5000 per 
onderwijsassistent per jaar, gedurende maximaal vier jaren.

De subsidie kan ingezet worden voor onderwijsassistenten die de voltijd- of deeltijdopleiding leraar 
basisonderwijs willen volgen, of ad Pedagogisch Professionals die willen doorstromen naar de 
lerarenopleidingen.

De regeling is op 4 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en de subsidie is aan te 
vragen middels: www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
 

http://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar


C. AANBOD VOOR 
PEDAGOGISCH 
PROFESSIONALS

C1. Pedagogisch coach en pedagogisch
beleidsmedewerker
Binnenkort start op KPZ een opleiding waarin de rol van pedagogisch coach, 
pedagogisch beleidsmedewerker of de combinatiefunctie pedagogisch 
beleidsmedewerker/ coach centraal staat. De opleiding is bedoeld voor 
professionals die deze functie reeds vervullen of dit in de toekomst verwachten te 
gaan doen.

Vanaf 1 januari 2019 dient iedere kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie, maar 
ook IKC met een kinderopvanglocatie, een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker 
te hebben. Het staat organisaties vrij om te kiezen voor één functie waarbij de 
medewerker zowel pedagogisch coach als pedagogisch beleidsmedewerker is, of 
om deze functie te splitsen. De opleiding pedagogisch coach en 
beleidsmedewerker sluit aan op de gestelde kwalificatie-eisen en competenties die 
in deze functies centraal staan.

De opleiding is opgebouwd uit twee modulen: Pedagogisch coach en Pedagogisch 
beleidsmedewerker en geeft een verdieping aan pedagogiek, coaching en het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Afhankelijk van de persoonlijke 
ontwikkelbehoefte kiest de deelnemer voor het volgen van één of beide modulen. 
De theorie wordt direct verbonden aan de praktijk en doordat de deelnemer eigen 
leervragen formuleert wordt het geleerde direct toegepast. Dit met als doel beter 
toe gerust te zijn om deze vaak nieuwe rol succesvol in de praktijk te brengen.
Kijk voor meer informatie over de opleiding op: www.kpz.nl.

Naast deze opleiding start in het najaar een VVE-traject en wordt er gewerkt aan 
een gevarieerd professionaliseringsaanbod. Indien u belangstelling heeft voor 
professionalisering voor uw medewerker, dan kunt u deze kenbaar maken via 
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.



C2. Nieuwe Master Leiderschap en Innovatie Kind en 
Educatie
De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie is een professionele master, gericht op 
leiderschap en innovatie in het domein Kind en Educatie. In november 2018 is de eerste groep van 
22 formele en informele leiders gestart aan deze nieuwe master. Het eerste zichtbare resultaat van 
deze master-studenten is de publicatie Good Practice over interprofessioneel werken in het domein 
Kind en Educatie: www.kpz.nl/publicaties/

De master leidt op tot interprofessionele leiders met informele en formele leiderschap in de 
sectoren educatie, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg. Een (toekomstige) leider Kind en 
Educatie vervult drie cruciale rollen, namelijk civic entrepreneur (maatschappelijk ondernemer), 
boundary crosser (interpersoonlijk verbinder) en research-based designer (onderzoekend 
ontwerper). Deelnemers zijn werkzaam binnen geïntegreerde, samenwerkende of zelfstandige 
organisatievormen in de sectoren educatie, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg of bij lokale of 
regionale overheden. De opleiding, inhoud en het programma zijn tot stand gekomen door een 
intensieve samenwerking met een divers samengestelde groep van werkgevers, leidinggevenden 
en andere professionals. Deze nieuwe master zal zeker een impuls geven aan de doelgroep van 
pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg.

Meer informatie is te vinden op www.kpz.nl/studeren/master-leiderschap- 
en-innovatie-kind-en-educatie/
Belangstellenden kunnen contact opnemen of hun interesse kenbaar maken via 
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl. Op 17 april en 12 juni zijn voorlichtingsavonden voor 
professionals die interesse hebben in deze opleiding: www.kpz.nl/activiteiten/

C3. Opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum
In het najaar van 2019 start KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie voor het vierde jaar de 
opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum. De geregistreerde opleiding voor herregistratie in 
het schoolleidersregister beslaat acht studiedagen. De afgelopen drie jaar hebben 140 
leidinggevenden in het onderwijs en kinderopvang deelgenomen aan deze opleiding. Voor meer 
informatie over de opleiding of voorlichtingsbijeenkomsten:
www.kpz.nl/studeren/leidinggevende-integraal-kindcentrum/

http://www.kpz.nl/publicaties/
http://www.kpz.nl/studeren/master-leiderschap- en-innovatie-kind-en-educatie/
http://www.kpz.nl/studeren/master-leiderschap- en-innovatie-kind-en-educatie/


C4. Kwartiermaker René Peeters
In juli 2018 is er kabinetsreactie verzonden met 13 deeladviezen naar de
Tweede Kamer door de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang op basis
van het advies “Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen
onderwijs en kinderopvang”. Naar aanleiding van deze kabinetsreactie
heeft Kwartiermaker René Peeters de opdracht gekregen een
vervolgadvies en actieplan op te stellen in samenwerking met de
brancheorganisaties en het werkveld. Het advies 'Mét andere ogen' 
is in december overhandigt aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van 
kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en 
jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét 
andere ogen'. Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een 
ondersteuningsbehoefte te lang in de klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje 
naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden voordat een kind ergens terecht kan omdat 
onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen 
voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Voor een groep 
van 23 landelijke organisaties is dit de aanleiding om deze urgente knelpunten samen op te 
oplossen. Zij noemen zichzelf de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd en vroegen René Peeters als 
kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd om hen te adviseren hoe ze die samenwerking beter van 
de grond kunnen krijgen.  

In zijn rapport 'Mét andere ogen' geeft de kwartiermaker adviezen, gebaseerd op bevindingen uit 
succesvolle regio’s. De belangrijkste drie:
• zorg voor een evenwichtig palet aan professionals rond kinderen en jongeren, die ingeschakeld 

kunnen worden waar nodig. Verbreed de schoolteams met medewerkers van jeugdhulp- en/of 
zorgorganisaties, afhankelijk van de schoolpopulatie;

• maak als onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeenten niet-vrijblijvende lokale afspraken. Deze 
vormen als het ware de ‘grondwet van de regio’ en zijn leidend voor de andere plannen rondom 
onderwijs, zorg en jeugd. Het is de taak van de gemeente om partijen bij elkaar te brengen. Die 
regierol past bij de andere verantwoordelijkheden die gemeenten in 2015 hebben gekregen;

• maak ouders en opvoeders vertrouwd met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school. Werk 
actief samen met ouders en neem hen in ieder proces rond het kind goed mee.

De Coalitie heeft de adviezen dankbaar in ontvangst genomen. De komende periode gaan de 
organisaties met de eigen achterban bespreken wat de adviezen betekenen op uitvoeringsniveau 
op korte termijn.

Dinsdagavond 8 januari was René Peeters te gast op de KPZ en gaf zijn eerste lezing over 
interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd gebaseerd op zijn adviezen. 
Aansluitend was er ruimte voor ontmoeting en kennisdeling met studenten ad Pedagogisch 
Professionals, Masters Leiderschap en Innovatie en Leadership in Education, vertegenwoordigers 
uit het regionale werkveld uit het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk, lokale 
overheden en collega’s van KPZ en de hogeschool Viaa.

https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/met_andere_ogen.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/met_andere_ogen.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/met_andere_ogen.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/met_andere_ogen.pdf
http://www.integralevroeghulp.nl/media/30586/factsheet-jeugd-awbz.pdf


MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over de verschillende opleidingen of professionalisering, mogelijkheden voor 
praktijkplaatsen of gevolgen van de Wet Innovatie en Kwaliteit, Harmonisatie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen, nieuwe cao’s, kwalificatie-eisen of de diverse voorlichtingsmogelijkheden, dan 
kunt u contact opnemen met Bureau Praktijkleren, 038-4217425 praktijkleren@kpz.nl

Met vriendelijke groeten, mede namens hogeschool Viaa, Landstede MBO en Menso Alting,
Joost Kieft en Anne Looijenga, directie KPZ
Vivian Tevreden, Opleidingsmanager ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie en Master 
Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie
Ria Colenbrander, team- en projectleider ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE)
Edith ten Berge, coördinator Bureau Praktijkleren

AGENDA
Startersevent
Dinsdag 5 februari 16.00 - 20.00 uur

Open dag
Leraar Basisonderwijs &
Pedagogisch Professional Kind en Educatie
Zaterdag 9 februari 10.00 – 13.30 uur
Woensdag 13 maart 18.00 – 21.30 uur
Woensdag 22 mei 18.00 – 21.30 uur
 
Open avond voor professionals
Woensdag 17 april 18.30 – 20.00 uur
Woensdag 12 juni 18.30 – 20.00 uur

Meeloopdagen
Naast de voorlichtingen en het bezoeken van de open dagen is het mogelijk voor belangstellenden 
mee te lopen tijdens de opleiding of op één van de praktijkplaatsen.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.kpz.nl



OPEN AVOND 
VOOR 
PROFESSIONALS
17 april 2019
12 juni 2019

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE

Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle

038-4257620
info@kpz.nl
www.kpz.nl


