Impact wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
op de toekomstige professional in de kinderopvang!
Een op maat professionaliseringsaanbod voor MBO docenten.

Vanaf 2018 is er een nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Dit houdt
in dat de inhoud van het beroep pedagogisch werker de komende jaren aan veranderingen onderhevig
zal zijn. Specifiek voor opleiders voor de branche kinderopvang is het
van groot belang dat zij kennis hebben van deze wet en zicht krijgen op
de impact daarvan op het onderwijs en de opleiding Pedagogisch Werk.
De vier pijlers van de Wet IKK zijn:
1. ontwikkeling van het kind centraal
2. veiligheid en gezondheid
3. stabiliteit en ruimte voor pedagogisch maatwerk
4. kinderopvang is een vak
In samenwerking met het MBO (Landstede Beroepsopleidingen) hebben we een
professionaliseringsaanbod ontwikkeld specifiek voor de docenten/instructeurs van de opleiding
Pedagogisch Werk.
Deze bestaat o.a. uit:
 Kennis over de wet IKK (Wat houdt de wet IKK in? Waar kun je up-date informatie vinden?)
 De impact van de wet op het werkveld (wat betekent dit voor de kinderopvang organisaties?)
 De impact van de wet op het onderwijs (wat betekent dit voor de visie? Wat betekent dit voor
ons curriculum? Wat betekent dit voor de professionele ontwikkeling van de docenten?)
Bij Helder & van Pas zijn wij gespecialiseerd in de branches Kinderopvang, Onderwijs en
Peuterspeelzaalwerk. Wij inspireren, verbinden en versterken deze partners in hun eigen ontwikkeling
èn samenwerking. Hiermee kunnen we ook van meerwaarde zijn voor het Mbo-onderwijs.
Onze specifieke kennis mbt IKK kunnen wij verbinden aan de curriculumvraagstukken binnen het
onderwijs.
Daarnaast kunnen we u informeren, inspelen op opleiding gerelateerde vraagstukken en meedenken
over de impact van IKK op het beroep van pedagogisch werker en daarmee op de inhoud van de
opleiding. Tevens beschikken wij over een breed netwerk binnen de kinderopvangbranche, verzorgen
wij sessies op landelijke congressen en bieden wij een digitaal platform om kennis te onderhouden.
Wij bieden rondom IKK een flexibel professionaliseringsaanbod, dat betekent dat we in overleg met de
opleiding de inhoud, duur en behoeften afstemmen. Dit start al vanaf een middag!
“Dit professionalionaliseringsprogramma heeft ons kennis
over en inzicht gegeven in de IKK. Naast het kennis nemen
van alle pijlers zijn de begeleiders van het programma
uitgebreid ingegaan op alle praktijkvoorbeelden en vragen uit
de kinderopvang en de onderwijspraktijk. Dit heeft ons als
opleidingen bewust gemaakt van de impact op ons
onderwijs. Alle teams zijn vervolgens aan de slag gegaan
met het concretiseren van deze impact en vervolgens
gekomen tot verbeteringen in het curriculum en
vervolgafspraken. Kortom een zeer waardevol programma
met een grote opbrengst.”
(Marjanne Hagedoorn, onderwijskundige Landstede beroepsopleidingen)
Mocht u meer informatie wensen of vragen hebben, dan horen wij het graag. Eventueel kunt u ook een
kijkje nemen op onze website: www.helervanpas.nl
U kunt ons bereiken via email: contact@heldervanpas.nl of telefonisch: 06-19650888/ 06-20187783.
Hartelijke groet,
Jaap Tulp & Jessie Vogelsangs
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