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In deze nieuwsbrief informeren wij je onder andere over actuele ontwikkelingen en onderzoeken. 

Daarnaast vind je professionaliseringsmogelijkheden voor pedagogisch professionals en een verslag 

over de Radiantdag.

Voor 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 kun 

je contact opnemen met:

Katholieke Pabo Zwolle

T.a.v. Bureau Praktijkleren

Ten Oeverstraat 68 

 8012 EW Zwolle

 038-4217425

 praktijkleren@kpz.nl

 

Met vriendelijke groet, mede namens Hogeschool Viaa, Landstede MBO, Menso Alting en Prokino

Ingrid Lammerse, voorzitter CvB KPZ

Anne Looijenga, directeur diensteverlening KPZ

Vivian Tevreden, opleidingsmanager Ad en masters

Ria Colenbrander, teamleider Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE)

Edith ten Berge, coördinator Bureau Praktijkleren

 

AGENDA
Regionaal overleg met een bezoek van Arie Slob: 6 mei 2019, locatie Viaa.

Open avond masters, post-hbo en nascholing: 8 mei 2019, locatie Viaa.

Open avond PPKE en PABO: 22 mei 2019, locatie KPZ.

Symposium I-Contact: 7 juni 2019, locatie KPZ.

Open avond voor professionals: 12 juni 2019, locatie KPZ.
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1. NAAMSWIJZIGING
van

PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE (PPKE)
naar

PEDAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL (PEP)

KPZ heeft als penvoerder namens de Campus Kind en Educatie voor de ad-opleiding PPKE eind 2018 in 

samenspraak met elf andere hogescholen in Nederland een naamswijziging aangevraagd bij en toegekend 

gekregen door de NVAO.

De nieuwe naam is Pedagogisch Educatief Professional ofwel PEP.

Een aantal ontwikkelingen heeft centraal gestaan bij het doen van deze aanvraag waaronder:

• eenduidigheid naar ons werkveld in naam, profiel en functies die daaraan gekoppeld zijn;

• eenduidigheid naar de ministeries, brancheverenigingen, werkgevers en werkgeversorganisaties, cao’s en 

kwalificatiestructuur Onderwijs (PO/VO/BVE), Kinderopvang, Sociaal werk en Jeugdzorg (FCB);

• de toekomstige ontwikkeling naar de IKC’s en de integratie van zorg daarin, de nieuwe wetgeving rondom de 

harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de wet IKK en integratie onderwijs en kinderopvang.

Inmiddels bestonden in Nederland naast de PPKE ook de PEM en de PEP. KPZ is als penvoerder namens alle 

partners in de Campus akkoord gegaan met dit verzoek, met daarbij de nadrukkelijke kanttekening dat wij wat 

betreft de inhoud van onze opleiding trouw blijven aan onze regio die vanuit werkgevers en partners vraagt om 

pedagogisch professionals in het Domein Kind en Educatie.

Dit betekent dat de PPKE vanaf 1 september 2019 PEP zal heten. Tot die tijd voeren we de naam PPKE. We 

beraden ons op het diploma van aanstaande afstuderende studenten.  We denken aan het toevoegen van een 

supplement aan het PEP diploma met een regionale beschrijving Kind en Educatie 0 - 18  jaar. Daarnaast kunnen 

we een ondertitel voeren op de voorzijde van het diploma.

Het diploma van studenten die als PPKE-er afstudeerden in september 2018 blijft in CAO en Functiehuizen 

natuurlijk erkend. Alle brancheverenigingen zijn ook geïnformeerd.  

2. VOORTGANG
AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE
Op het moment van het schrijven van deze 

nieuwsbrief zijn er 62 inschrijvingen voor de PPKE. 

Belangstellenden die denken aan doorstuderen 

kunnen een dag of avond meelopen met de lessen 

van de PPKE. Dit geldt ook voor havoleerlingen die dit 

jaar hun diploma halen. Daarnaast ben je welkom op 

de open avond op woensdag 22 mei.

Klik HIER om je aan te melden voor een meeloopdag 

of meeloopavond.

Klik HIER om je aan te melden voor de open avond

op woensdag 22 mei.
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https://www.kpz.nl/studeren/ad-pedagogisch-professional-kind-en-educatie/
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MINISTER ARIE SLOB POSITIEF
OVER INTERPROFESSIONELE 
SAMENWERKING IN ZWOLLE
'Mooi om te zien dat de samenwerking hier van binnenuit komt. Het draait hier niet om het binnenhalen 

van een subsidie, maar het gaat echt om het belang van het kind.' Dat zei minister Arie Slob (Basis- en 

Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens de bijeenkomst Werkveldraadpleging van de Campus. De 

minister nam deel aan een rondetafelgesprek over Interprofessioneel werken in de praktijk in de regio 

Zwolle tijdens de bijeenkomst Werkveldraadpleging die werd gehouden in Hogeschool Viaa op 

maandag 6 mei. Na de opening gaven zeven deelnemers een pitch over het succes van 

Interprofessioneel werken in de regio Zwolle. De deelnemers waren afkomstig uit de sectoren 

kinderopvang, sociaal werk, educatie, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg en lokale overheden. De 

rode draad van de pitches was het zoeken naar samenwerkingen binnen verschillende domeinen.

Het is van belang dat de minister belangstelling toont voor het interprofessioneel werken dat we al een 

hele tijd doen met alle organisaties, medewerkers en studenten op de Campus om deze manier van 

werken ook in Nederland steeds meer op de kaart te zetten in het belang van de ontwikkeling van 

kinderen. 'Het blijkt vaak lastig te zijn om samenwerking in de praktijk handen en voeten te geven. Jullie 

laten hier zien dat er al ongelooflijk veel mogelijk is. Als ik voortaan vragen uit de Kamer hierover krijg, 

dan kan ik zeggen dat ze het op de Zwolse manier moeten doen', aldus minister Slob.



4. RADIANTDAG
THE FUTURE IS NOW!

Sjanne Disselhorst en Sophie Oostewechel, tweedejaars studenten uit de PPKE, presenteerden op 5 april de 

opleiding en hun rol als PPKE-‘er op de Radiantdag in Helmond. Thema van deze dag was 'The future is 

NOW!'. Deze jaarlijkse ontmoetingsdag voor negen samenwerkende hogescholen wordt door veel 

medewerkers bezocht. Het perspectief van Sjanne en Sophie werd vanuit de praktijkbegeleiding aangevuld 

door Mirjam Tielbeek, praktijkbegeleider van Kindcentrum De Bolster in Raalte, en door praktijk begeleidend 

docent Dirkje Visser van KPZ.

Sjanne: 'Wat vind jij goed onderwijs?'

Sophie: 'Goed onderwijs? Dat klinkt mij wat beperkt in 

de oren. Ik zie het breder. Ik praat liever over het 

stimuleren van de totale ontwikkeling van kinderen 

door de hele dag heen. Vóór schooltijd tijdens een 

spelletje bijvoorbeeld aandacht besteden aan 

rekenvaardigheden. Onder schooltijd onderwijs door 

de leraar, maar ook door de ondersteuner die 

kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand helpt 

met woordenschat. Of een ppke-er die voor peuters 

en ouders op het kindcentrum of thuis voorleest.'

Sjanne: 'Je zegt PPKE-er. Wat is dat?'

Sophie: 'Dat staat voor Pedagogisch Professional Kind 

en Educatie. Die opleiding volg ik op bij Katholieke 

Pabo Zwolle.'

Sjanne: 'Maar zie je dan de kinderen ook thuis?'

Sophie: 'Ja, juist ook thuis! Wij als PPKE-er verbinden 

onderwijs, opvang, jeugdzorg met elkaar. In het 

belang van de brede ontwikkeling van de kinderen.'

 

Dit is een gedeelte uit de pitch die Sophie 

Oostewechel en Sjanne Disselhorst hielden op 5 april 

bij de start van de Radiantdag (een jaarlijkse 

ontmoetingsdag voor negen hogescholen die samen 

de Radiant Lerarenopleidingen vormen). Een pitch die 

inhoudelijk heel goed aansloot bij de boodschap van 

keynote spreker Ruud Veltenaar (filosoof, 

trendwachter en friskijker). Volgens Veltenaar moet 

de focus in het onderwijs terug naar waarden, idealen 

en passie, waardoor kinderen/mensen zich breed 

kunnen ontwikkelen en maximaal van meerwaarde 

kunnen zijn voor de maatschappij. Sophie en Sjanne 

voelden zich gesteund door het vele knikken van 

Ruud Veltenaar tijdens hun pitch.
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Een gesprek zoals weergegeven in de pitch, voeren 

Sjanne en Sophie vaak. De rol van de PPKE-er is nog 

niet bij iedereen bekend. Daarom hebben Sjanne en 

Sophie ook twee workshops gegeven voor 

belangstellenden van de aanwezige 

lerarenopleidingen. Met verschillende voorbeelden is 

het werk van een PPKE-er in de praktijk van 

Kindcentrum de Bolster in Raalte uitgelegd.

TWEE VOORBEELDEN VAN 
WERKZAAMHEDEN VAN PPKE-ERS
Een deel van het werk van Sjanne is het geven van 

kleutergym. Daar ondersteunt ze de kinderen in 

zowel de sociaal/emotionele ontwikkeling als op het 

gebied van het bewegen. Op andere dagen ziet ze 

dezelfde kinderen in de kleutergroep wanneer ze 

doelgericht extra instructie geeft en met hen 

meespeelt. Vervolgens gaat ze één keer in de week 

’s avonds naar één van de kinderen thuis om daar 

voor te lezen. Dit doet ze als vrijwilliger bij de 

VoorleesExpress. Dit voorlezen groeide al snel uit 

naar een voorleesmoment voor meerdere kinderen 

uit de buurt.

Door het voorlezen is Sjanne ook een vertrouwd 

persoon geworden voor de ouders en werd ze 

gevraagd om mee te helpen bij het schrijven van een 

sollicitatiebrief. Daarnaast heeft ze hen kunnen 

wijzen op het bestaan van de stichting Leergeld. 

Hierdoor heeft het kind de mogelijkheid gekregen 

om te gaan sporten.

Een tweede voorbeeld geeft een inkijkje in de 

praktijk van Sophie. Sophie werkt onder andere op 

de peuterspeelzaal. Daar viel het haar op dat de 

taal-/spraakontwikkeling van een aantal kinderen 

anders verloopt dan bij de meeste kinderen. Omdat 

Sophie ook bij de kleutergroepen en met de intern 

begeleider van het onderwijs samenwerkt, weet ze 

dat er daar een logopedist de kinderen vanaf 4 jaar 

volgt. Voor de peuters heeft ze contact gelegd met 

deze logopedist. Deze heeft de peuters 

geobserveerd en op initiatief van Sophie ook alle 

peuterleidsters verteld over de 

taal-/spraakontwikkeling. Hierdoor is het steeds 

beter mogelijk om deze ontwikkeling goed in te 

schatten, tips van de logopedist in te zetten bij hun 

activiteitenaanbod en ouders waar nodig te 

adviseren om met hun kind naar een logopedist te 

gaan.

Kortom: Verbinden vanuit pedagogisch perspectief 

is de toekomst. Én Sjanne en Sophie brengen dat 

ook nu al volop in praktijk.
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AD SYMPOSIUM I-CONTACT 7 JUNI 2019
In 2016 zijn de eerste studenten begonnen met de ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. 

Binnenkort studeert al de twee lichting studenten af. Als onderdeel van hun afstuderen organiseren zij het 

Symposium I-Contact op vrijdagmiddag 7 juni 2019. Het integraal en preventief werken binnen de thema’s 

sociale veiligheid en gezondheid staat bij dit symposium centraal. Binnen deze thema’s hebben de studenten 

een onderzoek gedaan, met bijvoorbeeld de uiteenlopende onderwerpen zoals opgroeien in armoede, 

(v)echtscheiding, de rol van fantasie in de ontwikkeling van kinderen en de positieve professional. De 

studenten zullen in een interactieve workshop hun bevindingen delen.

Elleke Muller (o.a. werkzaam als ambassadeur voor PACT voor Kindcentra) verzorgt een inleidende lezing 

waarbij zij vertelt over het op een vernieuwende wijze werken in een interprofessioneel team binnen een 

Kindcentrum.

AANMELDEN

Je bent van harte uitgenodigd voor dit symposium. Aanmelden kan via www.kpz.nl/activiteiten. Op de site 

vind je tevens meer informatie over het symposium.
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5. PRAKTIJKPLAATSEN

Om in de PPKE te kunnen starten is een praktijkplaats van zestien uur voorwaarde. Achter deze keuze schuilt de 

missie dat het leren in de praktijk een zeer belangrijke component is om het vak van Pedagogisch Professional 

goed te kunnen leren. Meer dan 70% van de studenten in onze opleiding heeft al een vaste baan op het moment 

van starten van de opleiding. De andere helft zoekt een al dan niet betaalde praktijkplaats.

Bureau Praktijkleren ondersteunt de student in het zoeken van een zo goed mogelijke match en is daarnaast 

meedenkend partner in het werkveld om praktijkplaatsen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden 

en verwachtingen met betrekking tot lerende professionals.

De afgelopen jaren hebben wij een oproep gedaan voor (betaalde- en niet betaalde) praktijkplaatsen. 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 werkgevers, waar mogelijk, in 

contact brengen met studenten voor (betaalde) praktijkplaatsen.

Klik HIER om een praktijkplaats aan te bieden.
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https://www.kpz.nl/gezocht-praktijkleerplaatsen-voor-leerteams-kind-en-educatie/


ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN ONDERZOEKEN

1. LEZING OVER HET IKC OP DE CAMPUS
Op 2 april gaf Joke Kruiter (senior onderzoeker- 

adviseur bij Sardes) een lezing op KPZ over het IKC. 

Kruiter studeerde onderwijskunde aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte ze als 

onderzoeksmedewerker bij de GGD Groningen en als 

AiO bij het GION, waar ze in 2002 promoveerde op 

een onderzoek naar de effecten van de Vensterschool 

(brede school in Groningen) op opvoeding en gedrag.

Zij sprak over vraagstukken als: Is het IKC het ideale 

model voor voorzieningen voor kinderen in de 

toekomst? Of is het één van de mogelijkheden? Waar 

moeten we rekening mee houden, en wat zijn 

mogelijke bedoelde én onbedoelde resultaten? 

Studenten en alumni van de PPKE, van de 

post-hbo-opleiding IKC leidinggevende en van de 

Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie alsook docenten en medewerkers van alle partners van onze 

Campus en partners uit het werkveld waren bij deze lezing aanwezig. Aansluitend aan de lezing was er ruimte 

voor ontmoeting en kennisdeling.

Tijdens de terugkoppeling van de kennisdeling werd onder andere een lans gebroken voor de PPKE-er: 'Eén van 

de oplossing voor het IKC zou kunnen zijn: de PPKE-er in dienst te nemen. Zij zijn werkelijk in staat de verbinder 

en initiator te zijn tussen leerkrachten, ouders en kinderopvang' werd geconcludeerd in het publiek.

2. ARBEIDSMARKTKRAPTE EN WACHTLIJSTEN 
KINDEROPVANGSECTOR
De economie trekt aan, steeds meer ouders werken, waardoor de vraag naar kinderopvang groeit en dus ook de 

vraag naar kinderopvangmedewerkers. Het is voor 

ouders dan ook zeer vervelend als zij in onzekerheid 

zitten over de vraag of er wel plek is voor hun kind.

Op 15 maart 2019 stuurde staatssecretaris Van Ark 

(SZW) een brief naar de Tweede Kamer waarin zij 

reageert op de berichten over wachttijden voor 

kinderopvang en signalen over personeelstekorten. 

De minister stimuleert met name creatieve 

oplossingen waarbij opleidingstrajecten kunnen 

worden gecombineerd met werken.

Klik HIER voor de hele kamerbrief.
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ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN ONDERZOEKEN

3. WAT WERKT WERKELIJK IN HET IKC?
Het feit dat kansenongelijkheid voor kinderen al vroeg in de ontwikkeling ontstaat is alom bekend. De aanname 

dat vroegschoolse opvang juist kansengelijkheid zou kunnen bevorderen is één van de acht aannames van 

waaruit in IKC’s wordt gewerkt constateren Pauline Slot en Paul Leseman (2019). Daarnaast onderzochten zij 

zeven andere aannames en bekeken ze waar die steekhoudend zijn. Zo blijkt onder andere uit het rapport dat 

interprofessioneel werken waarbij professionals nauw met elkaar samenwerken zorgt voor een kwalitatief goed 

aanbod in IKC’s. Dit komt direct ten goede aan de ontwikkeling van kinderen.

Klik HIER voor het hele rapport.

4. SAMENWERKING
TUSSEN BASISONDERWIJS, 
PEUTERSPEELZALEN, KINDEROPVANG 
EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
Samenwerking tussen basisonderwijs, 

peuterspeelzalen, kinderopvang en 

buitenschoolsopvang is de standaard blijkt uit het 

onderzoek dat het onderzoeksbureau Oberon 

uitvoerde. De manier waarop dat gebeurt is nog zeer 

verschillend. Een volledig gedeelde visie en 

samenwerking op alle vlakken komt nog weinig voor. 

Het zogenaamde ‘hand in hand’ komt veel vaker voor. 

Daarbij wordt bijvoorbeeld een aantal activiteiten 

gezamenlijk gedaan maar zijn visies niet gedeeld.

Klik HIER voor het volledige rapport.

5. HET KOHNSTAMM INSTITUUT OVER HET IKC
Ook het Kohnstamm Instituut deed onderzoek en bekeek kenmerken die specifiek voor het IKC gelden. Een 

achttal kenmerken worden in de rapport benoemd waarbij de vraag is wat voor specifieke competenties de 

medewerker in het IKC nodig heeft om IKC waardig te kunnen zijn.

De Kennistafel van Pact voor Kindcentra zal de komende twee jaar aanvullend onderzoek op gaan leveren. In 

ieder geval is duidelijk dat de managers, bestuurders en medewerkers in de praktijk volop doorgaan op de 

ingeslagen weg. Mooi dat de consensus om dit pad verder te exploreren zo groot is.

Klik HIER om het hele rapport te kunnen lezen.
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AANBOD VOOR PEDAGOGISCH PROFESSIONALS

1. PEDAGOGISCH COACH/ PEDAGOGISCH 
BELEIDSMEDEWERKER
In de vorige nieuwsbrief informeerden we al uitgebreid over het feit dat vanaf 1 januari 2019 iedere 

kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie, maar ook elk IKC met een kinderopvanglocatie, een pedagogisch 

coach/beleidsmedewerker dient 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. 

Klik HIER om de functiebeschrijvingen, kwalificatie-eisen en bewijzen van nascholing te raadplegen.

 

Steeds meer afgestudeerden ad Pedagogisch Professionals krijgen een benoeming in de functie van 

pedagogisch coach en/of beleidsmedewerker. Om in te spelen op de vraag naar pedagogisch 

coach/beleidsmedewerkers biedt KPZ een nascholingsprogramma aan voor gediplomeerde PPKE-ers. Klik 

HIER voor meer Informatie.  

 

PROFESSIONALISERING NIVEAU 5
Naast de opleiding pedagogisch coach/beleidsmedewerker wordt er ook ander professionaliseringsaanbod 

gemaakt geschikt voor de professional met een niveau 5 opleiding. Houd daarvoor de website www.kpz.nl in de 

gaten of klik HIER. 

 

2. 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 deeltijd 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. Klik HIER om de subsidie aan te vragen.
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https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/pedagogisch-beleidsmedewerker-coach
https://www.kpz.nl/studeren/pedagogisch-coach-en-beleidsmedewerker/
https://www.kpz.nl/studeren/pedagogisch-coach-en-beleidsmedewerker/
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar


3. PROEFSTUDEREN
Om belangstellenden alvast kennis te laten maken 

met de Master Leiderschap en Innovatie Kind en 

Educatie (MLIKE) bieden we het Proefstuderen 

aan. Door het volgen van de bijeenkomsten worden 

de volgende veelgestelde vragen beantwoord:

• Past deze opleiding wel bij me?

• Hoeveel tijd heb ik per week nodig voor een 

master?

• Wat is precies masterniveau?

• Welke vaardigheden heb ik nodig voor een 

masterstudie?

• Wat heb ik eraan in mijn werk?

Klik HIER voor meer informatie over proefstuderen.

 

4. MASTER INTERPROFESSIONEEL WERKEN MET 
JEUGD
Binnen de Campus Kind & Educatie start vanaf september 2019 de master Interprofessioneel werken met Jeugd 

(MIJ) op Hogeschool Viaa.

In deze master verdiep je je in het integraal vormgeven van hulp en het interprofessioneel werken. Als 

vakbekwame professional leer je om vanuit een systemische visie te innoveren op de grensgebieden van 

jeugdhulp, welzijn, onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg. Je krijgt oog voor de belangen en 

perspectieven van alle betrokkenen en je leert om complexe vraagstukken te herdefiniëren in termen van 

relaties. Je leert inzoomen en uitzoomen op de verschillende leefgebieden van jeugdigen. Je leert de stem van 

elke betrokkene te benutten om tot nieuwe oplossingen en verandering te komen.

Wil je meer weten over de master MIJ? Neem dan contact op met Tanja van der Vinne via 038-4255542 of mail 

naar informeermij@viaa.nl of klik HIER. 

5. MASTER
LEIDERSCHAP EN INNOVATIE KIND EN EDUCATIE
Over de master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie  hebben we in de vorige nieuwsbrief uitgebreid 

geïnformeerd. Deze master, gericht op leiderschap en innovatie in het domein Kind en Educatie, is in november 

2018 met de eerste groep van 22 formele en informele leiders gestart. 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.

Klik HIER voor meer informatie. is te vinden via deze link.
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https://www.kpz.nl/studeren/proefstuderen/
mailto:informeermij@viaa.nl
https://www.viaa.nl/opleidingen/master-interprofessioneel-werken-met-jeugd/
https://www.kpz.nl/studeren/master-leiderschap-en-innovatie-kind-en-educatie/


AANBOD VOOR PEDAGOGISCH PROFESSIONALS

6. OPLEIDING 
LEIDINGGEVENDE 
INTEGRAAL 
KINDCENTRUM
Ook in de vorige nieuwsbrief hebben wij je 

geïnformeerd over 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.

Klik HIER voor meer informatie over de opleiding of 

voorlichtingsbijeenkomsten.
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https://www.kpz.nl/studeren/leidinggevende-integraal-kindcentrum/
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