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Kwalificatie eisen kinderopvang

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerkers, pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach, pedagogisch coach, bemiddelingsmedewerker en gastouder in loondienst. 
Op deze website vindt u informatie over de juiste diploma’s en aanvullende eisen van deze beroepsgroepen.

Checklist Kwaliteit 

BOink heeft voor ouders, oudercommissies en ondernemers in de kinderopvang een ‘Checklist Kwaliteit’ ont-
wikkeld. Met behulp van deze checklist kan bijvoorbeeld de oudercommissie stapsgewijs de kwaliteitscriteria afvin-
ken en waar nodig extra vragen stellen. Daarom het verzoek om deze checklist te delen met uw oudercommissie.

Gezinsondersteuning 

Merkt u als professional in de kinderopvang dat een gezin, door bijvoorbeeld overbelasting, niet alles op de rit 
heeft? Dan is het informeren over de gezinsondersteuning van Humanitas Twente een mogelijkheid. Het is 
laagdrempelig en kan net dat extra steuntje in de rug geven voor een gezin. Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar de bij deze nieuwsbrief gevoegde folders.

Pilot

De gemeente Hengelo heeft meegedaan aan de pilot ‘Herijken toezicht voor- en vroegschoolse educatie (vve) en 
kinderopvang. Binnen deze pilot onderzocht de Inspectie van het Onderwijs in hoeverre de gemeente samenwerkt met 
verschillende instanties om peuters en kleuters zoveel mogelijk dezelfde kansen te geven. Ook is onderzocht of de 
gemeente zich aan de in de Wko en onderliggende regelgeving gestelde eisen houdt betreffende toezicht en hand-
having kinderopvang.

Ter afronding van de pilot vond er een rondetafelgesprek plaats. Alle betrokken partijen schoven hierbij aan. 

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de gemeente wat betreft VVE en toezicht en handhaving kinderopvang 
voldoet aan de wetgeving. Wel kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Dit maakt dat de pilot waardevol 
was. Met de aandachtspunten gaan we de komende tijd aan de slag 

Interessant voor u

Op 24 mei 2019 vindt het jaarcongres Management Kinderopvang plaats 
in Ede. U kunt kiezen voor bijvoorbeeld sessies over ‘nieuwe functies 
binnen de Wet IKK’ en ‘hoe risicovol spelen verankerd wordt binnen uw 
beleid’. Via deze  link  kunt u zich aanmelden. 

Bijeenkomst veranderingen kinderopvang

Eerder dit jaar organiseerde GGD GHOR bijeenkomsten over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen 
kinderopvang. Wegens groot succes besluiten zij drie extra bijeenkomsten te organiseren in juni van dit jaar. 
De bijeenkomst is gratis. Hier kunt u zich aanmelden. Wees er snel bij want vol = vol. 

Compliment

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) blijkt dat de kinderopvangorganisaties in Nederland 
het goed doen! Er zijn verbeteringen mogelijk, maar Staatssecretaris Tamara van Ark schrijft in de kamerbrief 
dat zij “blij is dat de resultaten wederom een positief beeld geven van de kwaliteit van de kinderopvang”. Zij 
geeft een groot compliment aan alle medewerkers die zich hiervoor inzetten. Wilt u de volledige kamerbrief 
lezen over dit onderwerp? Klik dan hier. 
In de nieuwste kamerbrief vindt u nog meer informatie over onderwerpen die betrekking hebben op kinder-
opvang: Verzamelbrief kinderopvang april 2019 

Ter inspiratie

Hier delen we websites die u mogelijk inspiratie geven: 
https://garage2020twente.nl/team-buddy-winnaar-hackathon-stop-kindermishandeling/ 
https://www.jonglereneten.nl/ 

Veranderingen kinderopvang

Bent u op de hoogte van de website www.veranderingenkinderopvang.nl? Hier vindt u het allerlaatste nieuws 
over de wijzigingen binnen de kinderopvang. 

Via deze weg informeren wij u over de veranderingen binnen de kinderopvang.

Telefoonnummer voor Hengelo, Haaksbergen en Oldenzaal: 14 074. 
Vraag naar Gaby Kolkhuis Tanke of Marjet Paarhuis
E-mail gemeente Hengelo: gemeente@hengelo.nl
E-mail gemeente Haaksbergen: gemeente@haaksbergen.nl
E-mail gemeente Oldenzaal:  info@oldenzaal.nl  
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