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Een leven lang leren en permanente edu-
catie zijn veelgehoorde termen op dit 
moment, ook in kinderopvangland. Maar 
wat wordt daar nu eigenlijk onder ver-
staan? En wat vinden we daarvan? En wat 
willen we er mee? 
Het hele idee is dat je je hele leven kan 
leren en verder kan blijven ontwikkelen 
en daarmee niet alleen nieuwe kansen 
vindt binnen je werkveld, maar mogelijk 
ook daarbuiten. Door je als professional 
voortdurend te scholen, naast de gewo-
ne dagelijkse werkzaamheden, zorg je 
ervoor dat je kennis en vaardigheden ac-
tueel blijven en overeenkomen met de 
laatste (wetenschappelijke) inzichten. 
Pedagogisch professionals horen op de 
hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelin-
gen die van invloed zijn op de inhoud en 
de kwaliteit van het vak en te weten wat 
dit betekent voor hun vakuitoefening. 
Dit is niet vrijblijvend. 

Verplicht randje

De Wet  Innovatie en Kwaliteit Kinderop-
vang (IKK) legt een aantal (nieuwe) ver-
plichte opleidingen op, zoals bijvoor-
beeld de specialistische baby-opleiding 
voor wie met baby’s werkt en de taaleis 
voor spreekvaardigheid op 3F-niveau. 
Een aantal leden van de beroepsvereni-
ging PPINK geeft aan dat veel van de 
professionalisering momenteel een ‘ver-
plicht’ randje heeft (voor de werknemers 

en ook werkgevers) door eisen vanuit de 
overheid en gemeenten. Het wil niet zeg-
gen dat de werknemers niet het belang 
van deze trainingen zien, maar door dat 
verplichte randje sluiten de professiona-
liseringsactiviteiten niet altijd aan bij wat 
de praktijk vraagt of waar medewerkers 
gemotiveerd voor zijn. Aan de andere 
kant zien deze leden ook dat permanen-
te educatie belangrijk is voor de hele 
sector.  Voor PPINK staat het belang van 
professionaliteit van de pedagogisch 
medewerkers voorop. Immers, de peda-
gogisch professional werkt met (jonge) 
kinderen en daarin heeft zij een belang-
rijke taak, zij is immers mede-opvoeder. 
Mede-opvoeder zijn is een complexe en 
veeleisende taak. Zo moet een pedago-
gisch professional signalen van kinderen 
opvangen en hier adequaat op inspelen, 
de ontwikkeling van de kinderen stimu-
leren en daarnaast ook met de ouders af-
stemmen en een goed contact onder-
houden. De kwaliteit van de 
kinderopvang – dat is een vast gegeven – 
staat of valt met de attitude en vaardig-
heden van de medewerker op de groep. 
Het vak van de pedagogische professio-
nal vraagt om kwaliteit!  
De maatschappij verandert voortdurend 
en dat stelt ook nieuwe eisen aan de op-
voeding en vorming van onze kinderen. 
Het is van belang om nieuwe ontwikke-
lingen te volgen en je kennis en vaardig-
heden op een goed niveau te houden. 
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Zodat je verder kan bijdragen aan het 
welbevinden van alle kinderen die bij je 
op de groep komen. En dat is een van de 
redenen waar we het uiteindelijk alle-
maal voor doen!
Bij dit alles onderkennen de leden van 
PPINK dat permanente educatie niet al-
leen bijdraagt aan de kwaliteit in de kin-
deropvang maar dat het ook positief is 
voor de persoonlijke ontwikkeling van 
de pedagogisch professional. Door per-
manente educatie leer je als professio-
nal voortdurend bij, groei je en kun je je 
eventueel specialiseren. Als PPINK zijn 
wij van mening dat permanente educa-
tie een onderdeel is van je eigen profes-
sionele verantwoordelijkheid. Als je het 
werk van de pedagogisch professional 
als vak ziet, ben je daartoe verplicht. 

Wegen naar Rome

Bij het woord educatie denk je al snel 
aan een scholing of een training of een 
cursus die door een extern trainingsbu-
reau of opleidingsinstituut wordt gege-
ven. Dit is inderdaad een onderdeel van 
permanente educatie, maar daarnaast 
zijn er nog zo veel meer manieren waar-
op de medewerker zich verder kan ont-
wikkelen en professionaliseren. Zo is vi-
deotraining een effectief middel 
gebleken om in te zetten bij de verdere 
professionalisering van pedagogische 
professionals. Maar ook coaching op de 
werkvloer, het bij elkaar op de groep of 
locatie kijken, een keer op een andere 
groep werken, het bezoeken van con-
gressen en conferenties en het lezen van 
een boek of een vakblad dragen bij aan 
de professionele ontwikkeling van een 
pedagogisch medewerker. Er zijn dus 
meerdere wegen die naar Rome leiden. 
Een leven lang leren is onderdeel van de 
professionele verantwoordelijkheid van 
de pedagogisch medewerker. Daarnaast 
vraagt het iets van de hele sector, én van 
de werkgever. Het start met een duide-
lijk scholingsbeleid dat aansluit bij de 
(pedagogische) visie van de organisatie. 
Enkele leden van PPINK geven aan nu af 
en toe het idee te hebben dat er scholin-
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gen gevolgd worden omdat daar op dat 
moment subsidie voor is ongeacht of het 
op dat moment passend is bij de visie 
van de organisatie. Er moet een kader 
zijn waarbij duidelijke keuzes gemaakt 
worden. Dit alles moet inzichtelijk zijn 
voor iedereen binnen de organisatie. De 
pedagogische professional wordt graag 
bij dit alles betrokken! Door het scho-
lingsplan goed aan te laten sluiten bij de 
pedagogische visie en het doel ervan 
duidelijk te maken, wordt de noodzaak 
ervan helder voor iedereen. 

Borging

Met alleen het volgen van een training of 
het bezoeken van een congres ben je er 
niet. Een stap die niet vergeten moet 
worden, is de borging van het geleerde 
binnen de organisatie. Voor een succes-
volle invoering is dit essentieel. Het ge-
leerde moet namelijk verder ingevoerd 
en uitgevoerd worden in de praktijk. Dit 
vergt begeleiding en coaching, iemand 
binnen de organisatie die ervoor zorgt 
dat er verbinding gemaakt wordt tussen 
het geleerde met de praktijk. Ook vraagt 
de vertaling van het individueel leren 
naar het teamleren aandacht. En tot 
slot, niet onbelangrijk: er moeten vol-
doende randvoorwaarden gecreëerd 
worden om het geleerde in de praktijk te 
brengen, verder in te voeren en te on-
derhouden. 
Dit alles vraagt inzet van de werkgever, 
de kinderopvangorganisatie. Het scho-
lingsplan is ook permanent in ontwikke-
ling:  welke kant gaan we op? Welke pro-
fessionaliseringsvorm sluit goed aan bij 
onze visie en medewerkers? Is de inhoud 
goed toepasbaar in de praktijk? En is het 
volgen van de trainig goed te combine-
ren met het werken in de praktijk?  Sluit 
de training aan bij de mensen en de 
werkervaring die ze hebben (zorg dat er 
niet al te veel herhaling is). PPINK-leden 
vertellen dat het scholingsbeleid op dit 
moment vooral ingevuld wordt door 
IKK-maatregelen en de bijbehorende 
trainingen. Dat zijn de verplichte zaken. 
Zij spreken de wens uit dat er in de toe-

komst meer ruimte komt voor individue-
le wensen.

Een beroepsregister

Een pedagogisch professional kan zich 
op heel veel verschillende manieren ver-
der blijven ontwikkelen. Een professio-
nal verdient het dat er ook bijgehouden 
wordt welke educatie gevolgd is. Zou het 
niet mooi zijn als iedere pedagogische 
professional een eigen educatie-portfo-
lio kan invullen en bijhouden? Een digi-
tale portfolio waarin de leerstappen ob-
jectief kunnen worden vastgelegd en dat 
gedeeld kan worden met anderen. Op 
deze wijze kunnen pedagogisch profes-
sionals hun kennis en kunde (door op-
leiding, scholing, erkenning, et cetera.) 
van verworven competenties vastleggen. 
Naast trainingen en scholingstrajecten 
kunnen hierin ook andere wijzen van 
professionaliseren genoteerd worden. 
Denk aan coaching, het bezoeken van 
een congres, het lezen van boek of vak-
blad. Hiermee kunnen de pedagogisch 
professionals inzichtelijk maken hoe zij 
investeren in hun eigen kennis en kunde 
en kunnen ze laten zien dat ze daarop 
toetsbaar zijn. 
Een bijkomend effect van een beroeps-
register zal zijn dat pedagogisch profes-
sionals zich veel meer bewust worden 
van de waarde van hun vak en professio-
naliteit. En zorgt het voor een meer 
planmatig denken over de eigen ontwik-
keling: welke kant wil ik op? Waar ligt 
mijn interesse, waar mijn sterke en 
zwakke kanten, wat zie ik als uitdaging, 
wat sluit ik af?
Beroepsvereniging PPINK is groot voor-
stander van een beroepsregister. In an-
dere beroepsgroepen is het beroepsre-
gister al behoorlijk ingeburgerd. PPINK 
is in gesprek met belangenbehartigers 
over de opzet en realisatie van zo’n be-
roepsregister. Permanente educatie is 
nodig en het bijhouden daarvan en zicht 
hebben op is een onderdeel van de per-
manente educatie. 
Ik doe op deze plaats graag een oproep 
aan de gehele branche: laten we met el-
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kaar het beroepsregister realiseren als 
ondersteuning voor het proces van per-
manente educatie! Daarmee laten we 
zien wat we allemaal al weten: dat het 
werken met kinderen in de kinderop-
vang een mooi en betekenisvol vak is 
dat vraagt om kwaliteit! 

PPINK is een beroepsvereniging van en 
voor pedagogische professionals in de 
kinderopvang. PPINK wil de beroeps-
inhoudelijke positie van pedagogische 
professionals in de kinderopvang 
 versterken en het aanzien en de 
 waardering voor het vak vergroten. 
Daarnaast wil PPINK een belangrijke 
gespreks partner zijn op het gebied van 
beroepseducatie, beroepshouding en 
beroepsethiek; in gesprekken met de 
leden en als beroepsvereniging met de 
politiek en andere beleidsmakers.  
Meer informatie op Wl ppink.nl. 


