
Alle kinderopvangorganisaties, dus ook KinderRijk, moeten gaan voldoen aan nieuwe 
wettelijke kwaliteitseisen. Een aantal van deze kwaliteitseisen gaat in per 1 januari 2018,
andere pas per 2019. We nemen je mee in de belangrijkste veranderingen.

WET INNOVATIE EN KWALITEIT KINDEROPVANG

INFORMATIEBLAD WET INNOVATIE EN KWALITEIT KINDEROPVANG

DE BELANGRIJKSTE REGELS OP EEN RIJ

1  Het pedagogisch beleid sluit 
aan op de doelen van Riksen-
Walraven en de werkplannen 
geven in concrete termen aan hoe 
deze doelen worden nagestreefd

2  Twee vaste gezichten per baby

3  Duidelijk beleid wanneer we 
afwijken van de beroepskracht-
kindratio op de groepen

4  Elk kind een mentor

 5  Een veiligheids- en 
gezondheidsbeleidsplan in 
plaats van de jaarlijkse  
risico-inventarisatie  
en risico-evaluatie 

6  Geen vrijwilligers 
meer in plaats van  
beroepskrachten 

1  Eén medewerker met zorg voor 
maximaal drie baby’s 

2  Twee kinderen meer per 
medewerker op de BSO 

3  Taalniveau voor pedagogisch 
medewerkers omhoog 

4  Pedagogisch  
beleidsmedewerker voor 
pedagogische coaching, 
ontwikkeling en invoering 
pedagogisch beleid

5  Opleiden is een vak

Met de Wet IKK wil de overheid de kwaliteit 
van kinderopvang verhogen en meer aandacht 
besteden aan ontwikkeling van kinderen. Voor 
KinderRijk is dit niet nieuw. De ontwikkeling 
van kinderen is ons belangrijkste speerpunt. 
Pedagogische kwaliteit staat bij ons voorop en 
hierin investeren we continu. Een aantal 
‘nieuwe’ regels is voor ons dan ook niet nieuw 
en zijn nu al ingebed in onze manier van 
werken. Voor andere eisen geldt dat we ons 
beleid en werkwijze aanpassen. 

AANDACHT VOOR KWALITEIT 
EN ONTWIKKELING

Wet IKK in het kort
   De ontwikkeling van het kind  
staat centraal

   Veiligheid en gezondheid
   Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  Kinderopvang is een vak
  Toezicht en handhaving

PER 2018

Goed om te  weten: KinderRijk voldoet al voor eengroot deel aan dezekwaliteitseisen.

PER 2019



MAXIMAAL DRIE 
BABY'S PER  
MEDEWERKER

PER 2019

1

GEEN VRIJWILLIGERS 
MEER IN PLAATS VAN 
BEROEPSKRACHTEN

VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDS-
BELEID 65

Dit staat straks in de wet: 
Vrijwilligers mogen niet meer 
worden meegeteld in het aantal 
medewerkers dat wettelijk op de 
groep aanwezig moet zijn, dit 
noemen we ook wel de 
beroepskracht-kindratio.  
Vrijwilligers mogen wel als extra 
hulp worden ingezet, naast 
beroepskrachten.

Dit staat straks in de wet: De 
omgeving waarin kinderen zich 
ontwikkelen moet veilig en gezond 
zijn. Het beleid heeft als vertrek-
punt dat je grote risico’s beperkt 
en kinderen leert omgaan met 
kleine risico’s. Ook wordt er niet 
meer jaarlijks een risico inventari-
satie gehouden, maar wordt de 
inschatting van veiligheid en 
gezondheid een continu proces.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
Per locatie wordt een actueel 
veiligheidsplan opgesteld, waarbij 
alle grote risico’s in kaart zijn

Dit staat straks in de wet: Vanaf  
1 januari 2019 mag een mede-
werker drie baby’s verzorgen.  
Nu zijn dat er nog vier.

 Zo doen we dit bij KinderRijk
Bij KinderRijk vinden we aandacht 
voor baby’s heel belangrijk. Daarom 
werken we onder andere volgens de 
methode van pedagoge Emmi Pikler. 
In 2018 gaan we per locatie onder-
zoeken hoe de groepssamenstelling 
zo kan worden aangepast dat we 
voldoen aan deze regel.

Dit staat straks in de wet: Op de 
BSO’s geldt straks een beroeps-
kracht-kindratio van één mede-
werker op twaalf kinderen (van 
zeven jaar en ouder) en één 
medewerker op tien kinderen (tot 
zeven jaar). Nu is dat voor alle 
leeftijden nog één medewerker op 
tien kinderen.

 Zo doen we dit bij KinderRijk
We gaan in 2018 onderzoeken hoe 
we met deze regel willen omgaan. 
Daarna kijken we per locatie of de 
manier waarop KinderRijk hiermee 
om wil gaan invloed heeft op de 
groepssamenstelling en de bezetting.

MEER KINDEREN  
PER MEDEWERKER 
IN DE BSO2

 Zo doen we dit bij KinderRijk
Bij KinderRijk werken we niet met 
vrijwilligers op de groep, we  
voldoen dus al aan deze eis.

Voorlopig zullen we aansluiten op 
de huidige manier van werken. Op 
langere termijn gaat KinderRijk 
onderzoeken welke methode wij het 
beste vinden passen bij ons peda- 
gogisch beleid. Ouders die nu al 
gebruiken maken van onze opvang 
ontvangen voor 1 januari 2018 
bericht wie de mentor van zijn/haar 
kind(eren) wordt.

gebracht. Het plan sluit aan op onze 
pedagogische visie die erop gericht 
is dat we kinderen volop uitdagen 
om eigen ontdekkingen te doen en 
zelf oplossingen te zoeken, zodat 
ze leren omgaan met aanvaardbare 
risico’s. De medewerkers onder-
steunen dit proces, zijn zich bewust 
van deze visie, en kennen het 
verschil tussen aanvaardbare 
risico’s en onveilige situaties.

Dit staat straks in de wet: Het 
pedagogisch beleid geeft weer hoe 
de organisatie vormgeeft aan de 
vier doelen die door Riksen-
Walraven zijn geformuleerd. 

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
Wij noemen de doelen al in het 
beleid, maar in de uitwerking wordt 
niet expliciet ingegaan op de manier 
waarop we dit doen. We hebben het 
beleid tekstueel aangepast zodat 
het voldoet aan de wettelijke regels.

Dit staat straks in de wet: In de 
pedagogische werkplannen wordt 
uitgewerkt hoe op de locaties 
wordt voldaan aan de wettelijke 
eisen en in observeerbare termen 
wordt uitgewerkt hoe het pedago-
gisch beleid wordt vormgegeven 
op de locatie.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
De werkplannen sluiten voor een 
groot deel al aan op de pedagogische 
manier van werken. Wel hebben we 
de gezamenlijke basis van de werk-
plannen herzien, zodat voor iedereen 
(medewerkers én ouders) duidelijk is 
hoe wij werken. Per locatie zijn de 
plannen aangepast. 

AANPASSING  
PEDAGOGISCH BELEID 
& WERKPLANNEN

PER 2018

1

MEER VASTE  
MEDEWERKERS 
PER BABY

AANPASSING 
DRIE-UURS  
REGELING 

ELK KIND KRIJGT 
EEN EIGEN 
MENTOR

2

3

4
Dit staat straks in de wet: Elk kind 
krijgt straks een eigen mentor. Dit 
is het vaste aanspreekpunt voor 
ouders en bij oudere kinderen 
op de BSO ook voor het kind. De 
mentor kent het kind goed, volgt 
de ontwikkeling en bespreekt dit 
periodiek met de ouder. In het  
pedagogisch beleid staat hoe 
mentorschap wordt vormgegeven.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
Bij alle KinderRijk locaties wordt de 
methode ‘Welbevinden’ gebruikt voor 
het observeren van kinderen. Bij 
baby’s wordt ook gebruik gemaakt 
van de ‘Pikler’-observatielijst. Ouders 
worden jaarlijks uitgenodigd voor een 
gesprek over de observaties. 

Dit staat straks in de wet: Onder 
bepaalde voorwaarden mogen 
organisaties maximaal drie uur per 
dag afwijken van de beroepskracht- 
kindratio. Bijvoorbeeld aan het 
begin en eind van de dag of tijdens 
pauzes van medewerkers. Dit is nu 
ook al het geval. In de nieuwe wet 
krijgen organisaties meer ruimte 
om zelf te bepalen op welke tijd-
vakken ze van deze ratio afwijken.

Dit staat straks in de wet:  
Baby’s (0-1 jaar) krijgen twee 
vaste pedagogisch medewerkers 
‘toegewezen’ waarvan er altijd 
één van beide op de groep van 
de baby aanwezig is. 

Daarnaast kunnen er andere 
vaste, bekende medewerkers op 
de groep zijn.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
We vinden het creëren van een 
veilige omgeving voor baby’s heel 
belangrijk. Daarom werken we nu ook 
al zo veel mogelijk met vaste en ver- 
trouwde gezichten. Per 1 januari 2018 
gaan we de roosters zodanig 
aanpassen dat we voldoen aan deze 
nieuwe regel.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
Voor ons is dit geen grote veran-
dering. Per 1 januari 2018 passen 
we per locatie het rooster aan zodat 
we voldoen aan de nieuwe regel.



Dit staat straks in de wet: De orga- 
nisatie heeft een opleidingsbeleid.

PEDAGOGISCH MEDE- 
WERKERS HEBBEN 
RECHT OP COACHING

EEN HOGER TAALNIVEAU 
VOOR PEDAGOGISCH 
MEDEWERKERS

OPLEIDEN 
IS EEN 
VAK

4

3

5

Dit staat straks in de wet: Alle 
pedagogisch medewerkers krijgen
 recht op pedagogische coaching 
door een pedagogisch beleids-
medewerker.

Dit staat straks in de wet: Om de 
taalontwikkeling van kinderen te 
ondersteunen, wordt de taaleis
voor spreekvaardigheid van 
beroepskrachten verhoogd naar 3F.

 Zo doen we dit bij KinderRijk
Het is nog niet duidelijk wanneer 
medewerkers van KinderRijk aan 
deze taaleis moeten voldoen. Mocht 
het nodig zijn dan zullen wij het 
opleidingsplan van KinderRijk hierop 
aanpassen.

Deze maand zetten we de laatste puntjes op de i en zorgen we ervoor dat KinderRijk op 1 januari 2018 
voldoet aan alle wettelijke eisen. 

Voor vragen over de maatregelen van de Wet IKK kun je contact opnemen met de locatiemanager of kijk 
op de site: www.veranderingenkinderopvang.nl. 

EN NU VERDER...

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
Op dit moment worden alle  
medewerkers gecoacht door hun 
leidinggevende. Ook zijn recent twee 
beleidsmedewerkers aangesteld, 
die ondersteuning gaan bieden 
aan het ontwikkelen van beleid en 
hulpmiddelen zodat dit beleid door 
alle medewerkers in de praktijk kan 
worden gebracht. De manier waarop 
KinderRijk vorm wil geven aan de 
pedagogische coaching zal in 2018 
verder worden onderzocht.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
We hebben hier al op ingespeeld 
door de functie van opleidings- 
adviseur aan te passen. In 2018  
zal er een opleidingsbeleid voor alle 
functies worden opgesteld.

Dit staat straks in de wet: Er komt 
een landelijk systeem van  
permanente educatie.

 Zo doen we dit bij KinderRijk 
Deze maatregel wordt door de 
sector nog verder uitgewerkt.




