


   Analyse Kinderopvang 

• Basis LRKP 15 maart 2018 

• Zuid Limburg: 



Analyse Kinderopvang 

Zuid Limburg 

BSO 
32% 

KDV 
16% 

KDV met VVE 
22% 

Gastouderopvang 
30% 

17.179 kindplaatsen naar type verdeeld 



Zuid Limburgse regio’s 

Heerlen/Kerkrade Valkenburg/Simpelveld Maastricht/Meerssen/C&K Geleen/Sittard/Echt

Gastouder 1212 848 1557 1437

KDV/BSO 3106 1610 3882 3527
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17.179 kindplaatsen in Zuid Limburgse regio’s: 
70 % KDV en BSO en 30% Gastouder 



KDV en BSO  

in Zuid Limburg 
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organisaties locaties kindplaatsen/organisatie kindplaatsen/locatie

BSO 56 159 98 35

KDV 76 115 36 24

KDV met VVE 30 151 128 25

KDV/BSO: organisatie, locatie en kindplaatsen 



KDV en BSO in de regio’s 

Heerlen/Kerkrade Valkenburg/Simpelveld Maastricht/Meerssen/C&K Geleen/Sittard/Echt
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Enquête april 2018 (1) 

• Basis LRKP adressen postcode 61 t/m 64 

• Enquête onder KDV en BSO  

• dus niet GOB en VGO (gastouders) 



Enquête april 2018 (2) 

• Deelname: 

25% van organisaties (21 van 86)  

met  

 ca. 1050 pedagogisch medewerkers 

 67 % kindplaatsen (LRKP registratie) 

 61 % locaties (LRKP registratie) 

 



Bent U bekend met/heeft U gehoord 

van Kinderen ons Vak? 

ja 
33% 

nee 
52% 

gehoord van 
10% 

deelgenomen aan 
5% 



Onze MISSIE:  

Kinderen ons Vak bouwt in Limburg aan 

duurzame professionalisering gericht op de 

ontwikkeling van kinderen. 

kan ik mij in vinden

oneens



Onze VISIE:  

Kinderen ons Vak stimuleert en verbindt 

binnen deze regio  

een duurzame kennisontwikkeling van 

opvoedprofessionals in kind organisaties, 

aansluitend bij relevante maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

95% 

0% 

5% 

kan ik mij in vinden

oneens

aanvulling/opmerking



5Onze huidige medewerkers 

hebben als opleiding  

MBO 3 
22% 

MBO 3 met VVE 
21% 

MBO 4 
26% 

HBO 
24% 

anders 
7% 

anders:  

• Vanaf 2019 via pedagogisch coach, komt van eigen werkvloer 

• Zorgcoördinator, VVE-trainers/coaches, praktijkopleider 

• zorgcoördinator 

• VVE coach (2x) 



Huidige medewerkers school ik bij via  

laatste scholingen bestonden uit:  

• VVE methode, VVE thuis, OGW, Triple P, meldcode, BHV, EHBKO, voorlees- 

en beweeg coördinator. 

• communicatie met ouders / kindermishandeling / kinderen met opvallend 

gedrag (ADHD en ASS) 

• gebarentaal voor peuters, NL 3 f, workshop ergonomie, werken in de 

babygroep 

• Pepp.Pro, VVE Speelplezier, Vyvoj E-learning, werken met de Meldcode 

• BHV, VVE, meldcode, taalontwikkeling, 3f, 

• VVE. EHBO, Meldcode kindermishandeling 

• VVE-trainingen, BHV, Social Media 

• VVE, beweegdiploma, kinder ehbo 

• Taal en interactietraining 

• kinder ehbo 
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7Huidige medewerkers coach ik via  

anders:  

• Vanaf 2019 via pedagogisch coach, komt van eigen werkvloer 

• Zorgcoördinator, VVE-trainers/coaches, praktijkopleider 

• zorgcoördinator 

• VVE coach (2x) 
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Korte termijn (‘18/’19)  

scholingsbehoefte van medewerkers 

bestaat uit: 

• VVE methode, VVE thuis, OGW, Triple P, meldcode, BHV, EHBKO, 

voorlees- en beweeg coördinator. 

• gebarentaal voor peuters, NL 3 f, workshop ergonomie, e-learning 

werken in de babygroep 

• Pepp.Pro, VVE Speelplezier, Vyvoj E-learning, werken met de 

Meldcode 

• BHV, VVE, meldcode, taalontwikkeling, 3f, 

• VVE. EHBO, Meldcode kindermishandeling 

• VVE-trainingen, BHV, Social Media 

• VVE, beweegdiploma, kinder ehbo 

• Taal en interactietraining 

• kinder ehbo 

 



Toekomstige (‘19/’20) scholingsbehoefte 

van medewerkers bestaat uit: 

• VVE, babyspecialst, taalniveau 

• zelfde als vorige vraag (3x) 

• VVE bijscholing Babycursus 

• richting taalniveau 3F; individuele opleiding op VVE-Speelplezier 

• nog niet bekend (3x) 

• ??? (2x) 

• is afhankelijk van vraag medewerkers 

• Onderdelen van de babyspecialist en scholing die voor de branche noodzakelijk is 

• Verplichte taalniveau voor de toekomst 

• onbekend 

• Scholing kwaliteitsmedewerker kinderopvang, scholing pm-ers babygroep 

• Bijscholen 

• training 0 jarige, mogelijk taaltraining, kinder ehbo, 

• profilering in netwerkbijeenkomsten zelfsturende / zelfstandige teams beeldcoaching 

• Ikk 

• taalniveau 3F 

• voortdurend gesprekstechnieken, inhoudelijke verdieping/ontwikkelingsgericht werken 

 



10Hoe denkt u over  

gezamenlijk scholingen organiseren 

in onze regio? 
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ja, voor wettelijk verplichte scholingen ja, ook voor specialistische scholing nee, geen interesse

aan welke scholing denkt U ?:  

• Pedagogische coach en babyspecialist 

• Babyspecialist, pedagogisch coach 

• Babycursus en VVE scholing 

• kan heel divers zijn 

• taalniveau 3F 



Onze organisatie is bereid medewerkers  

van externe kinderopvangorganisaties  

te coachen of te scholen. 

52% 

29% 

19% 

nee

ja

ja, onder voorwaarde van:

ja, onder voorwaarde van: 

• afhankelijk van tijdsinvestering / kosten / eigen 

mogelijkheden 

• goede samenwerkingsafspraken en 

gelijkwaardige kostenverdeling 

• Valt over te praten moet win -win zijn 

• tijdinvestering en vergoeding kosten 

• doorberekening kosten 



12Bent U geïnteresseerd  

in deelname van medewerkers aan 

“leven lang leren”? 

ja 
49% 

weet nog niet 
33% 

nee 
9% 

Anders 
9% 

Anders:  

• Ik weet niet precies wat er mee bedoeld wordt, dus graag meer info 

• Geen antwoord op ip blijf je altijd leren 



Bent U geïnteresseerd in participatie 

in of deelname aan op te zetten 

initiatieven vanuit Kinderen ons Vak? 
ja, onze 

kinderopvang 
organisatie neemt 

al deel 
19% 

nee, wij zijn niet 
geïnteresseerd: 

24% 
weet nog niet 

28% 

ja, wij zijn 
geïnteresseerd; 

neem contact op 
29% 




