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in het eerSte deel van het plan vindt u een analySe van de regionale 
Situatie en arbeidSmarktknelpunten binnen de Sectoren. in het tWeede 
deel van het plan vindt u een overzicht van de maatregelen. de
kleurvakken geven aan dat de maatregel Wordt gecoFinancierd vanuit 
de Sectorgelden. de kleurvlakken geven aan dat een maatregel niet 
binnen dit beStek paSte. Wat niet Wil zeggen dat ze niet uitgevoerd (zouden 
moeten) Worden.

voorWoord 
Problemen met een uitgesproken regionaal karakter los je het beste op in 
gezamenlijkheid en met partijen die dicht bij het vuur zitten. Vanuit deze 
gedachte besloten bijna twintig organisaties in Rotterdam-Rijnmond eind 
2013 om samen een aantal arbeidsmarktgerelateerde knelpunten aan te 
gaan pakken die specifiek zijn voor de kinderopvang en het peuterspeel-
zaalwerk in Rotterdam-Rijnmond. omdat – in tegenstelling tot in de rest 
van het land – een groot deel van het peuterspeelzaalwerk (de vve en 
nulgroepen) de verantwoordelijkheid is van basisscholen, werd ook het 
primair onderwijs hierbij betrokken.

een plan van onS allen
Er werd een probleemanalyse gemaakt en maatregelen geformuleerd om de belangrijkste knelpunten 
aan te kunnen pakken. Het resultaat was dit stadregionaal sectorplan. Het plan bestaat uit een aantal 
onderling samenhangende maatregelen die breed gedragen worden door het werkveld. Dertien 
organisaties in de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs verklaarden zich op 
voorhand bereid om gezamenlijk ruim 1,5 miljoen te investeren in de mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid van hun medewerkers door van deze maatregelen gebruik te maken. En dat wil wat 
zeggen, gezien het zware weer waar vooral de kinderopvang in verkeert. 
Ook een drietal beroepsopleidingen zet zich actief in voor het welslagen van dit plan. Vanuit zijn centrale 
positie als opleidingsinstituut en de gevoelde verantwoordelijkheid voor een goede verbinding tussen 
opleiding en werkveld, heeft initiatiefnemer het Albeda College nu ook de rol van hoofdaanvrager op 
zich genomen.

Mede door het complexe en regionale karakter van het sectorplan was de weg naar cofinanciering lang 
- en niet zonder hobbels. Maar uiteindelijk gaf het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
groen licht voor een groot deel van het plan. Enkele maatregelen bleken niet in aanmerking te komen 
voor cofinanciering. We kozen ervoor deze toch in dit sectorplan te laten staan. De reden: de 
maatregelen vormen onderdeel van de integrale regionale aanpak die wij als samenwerkingsverband 
voorstaan en zijn daarom wél nodig. Ze kunnen niet worden gefinancierd uit de sectorgelden, maar 
wellicht wel op een andere manier. 

In februari maakten we wederom in gezamenlijkheid een start met de uitvoering van het plan. We 
hopen over twee jaar terug te kunnen kijken op een vruchtbare samenwerking en vooral ook de 
duurzame inzetbaarheid en daarmee baanzekerheid en -kansen van ruim 1.400 pedagogisch 
medewerkers aanzienlijk vergroot te hebben!

Marion Klapwijk, 
branchedirecteur Welzijn en Onderwijs van ROC Albeda College Rotterdam, februari 2015 
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1. inleiding 
dit is een tijd van economische recessie en grote maatschappelijke veranderingen. de 
crisis en de bezuinigingen op velerlei gebied raken iedereen en zijn al helemaal voelbaar 
in een grootstedelijk, multicultureel gebied zoals Rotterdam-Rijnmond. in deze regio 
is de werkloosheid hoog en het gemiddeld opleidingsniveau laag. Relatief veel mensen 
maken weinig kans op de arbeidsmarkt door hun slechte beheersing van de nederlandse 
taal. Hun kinderen dreigt om dezelfde reden een goede start in het (maatschappelijk) 
leven ontzegd te worden. juist in deze regio, in deze context, is een grote gezamenlijke 
inspanning van werkgevers, werknemers en opleiders nodig om de problemen op de 
regionale arbeidsmarkt doeltreffend aan te pakken. 

1 Rotterdam is de gemeente met de jongste bevolking van Nederland. Nederland 
vergrijst, maar Rotterdam vergroent. Dat is een geweldige kans. Maar deze kans kan 
pas verzilverd worden als de onderwijsresultaten verbeteren. We moeten een achter-
stand ombuigen naar een voorsprong. Dat begint al vroeg: door de introductie van 
Groep Nul wordt bij jonge kinderen de taalachterstand ingelopen voordat zij naar de 
kleuterschool gaan. Alle basisscholen krijgen een ‘Groep nul’, waarin het bijbrengen 
van de taalbeheersing centraal staat. Voor kinderen die een taalachterstand hebben 
is deelname verplicht. Uit: CDA-programma Rotterdam

Dit intersectoraal stadsregionaal sectorplan is én vloeit voort uit zo’n inspanning. Op 
initiatief van de regionale opleidingscentra Albeda College (tevens hoofdaanvrager 
van dit plan) en Zadkine verenigden meer dan twintig organisaties die direct of indirect 
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zich eind 2013 in de 
Werktafel Kindcentra Rotterdam-Rijnmond. Naast werkgevers uit de kinderopvang, 
het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs zitten o.a. ook jeugdzorginstellingen 
en opleidingsinstituten aan tafel. Dit sectorplan is het eerste concrete product van de 
Werktafel. Door onze kennis en krachten te verenigen, te investeren en daarbij een 
beroep te doen op de sectorgelden, hopen we een aantal arbeidsmarktknelpunten die 
we ervaren of verwachten op adequate en effectieve wijze aan te kunnen pakken. 

1.1  Waarom een regionaal plan?
Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat er ook landelijke sectorplannen bestaan, 
zowel voor de kinderopvang als voor het primair onderwijs. Ons regionale plan legt 
echter heel andere accenten vanwege juist die regionale context. Daarnaast gaat 
het niet om één maar om drie sectoren. We menen dan ook dat ons regionale 
sectorplan een toegevoegde waarde heeft. Dit om de volgende redenen: 

bevolkingssamenstelling 
De situatie in Rotterdam-Rijnmond verschilt op een aantal punten fundamenteel 
van andere regio’s in Nederland. Dit heeft te maken met de bevolkingssamenstelling 
en met het gemeentelijk beleid. Om een paar voorbeelden te geven (in de analyse 
gaan we hier uitgebreider op in): de stad Rotterdam is een van de weinige woon-
gebieden in Nederland die ‘vergroenen’ in plaats van vergrijzen1. Een groot deel van 
de bevolking is bovendien van niet-westerse afkomst. Dit geldt zowel voor de leer-
krachten en pedagogisch medewerkers waar dit plan over gaat, als voor de kinderen 
die aan hun zorgen worden toevertrouwd. Maar liefst 60 procent van deze kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar is allochtoon, waarbij de meeste een niet-westerse 
achtergrond hebben. Ook laaggeletterdheid komt in Rotterdam meer dan gemiddeld 
voor: 1 op de 5 volwassenen heeft moeite met lezen en schrijven. Landelijk is dit 1 op 
de 10. 
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gemeentelijk onderwijsbeleid
Het gemeentelijk onderwijsbeleid (zie blz. 9, stadsregionale am-
bities) heeft in Rotterdam zowel qua werkgelegenheid als vak-
inhoudelijk gevolgen gehad voor de sectoren kinderopvang, peuter-
speelzaal werk en het primair onderwijs. Het creëert kansen (de 
integratie van werksoorten kan intersectorale mobiliteit mogelijk 
maken bijvoorbeeld) maar ook bedreigingen op de arbeidsmarkt 
die elders in Nederland niet of minder spelen. 

Ook andere gemeenten in de regio lopen voorop in landelijke 
ontwikkelingen die een steeds intensievere samenwerking tussen 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs laten 
zien. Zo zijn de grootste kinderopvangorganisatie in Vlaardingen 
en het christelijk schoolbestuur geheel in lijn met de gemeente-
lijke toekomstvisie bezig met een fusie om van alle 18 basis-
scholen en intern of nabij gesitueerde kinderdagverblijven een 
integraal kindcentrum te maken. Beide organisaties (vanaf medio 
2014 één) nemen deel aan dit regionaal sectorplan. Hun behoeftes 
op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn al heel anders dan 
die van ‘traditionele organisaties’, zoals uit de analyse zal blijken.

primair onderwijs: geen overschot
Het landelijk sectorplan Primair Onderwijs zoomt in op maat-
regelen die de mobiliteit in het primair onderwijs stimuleren 
waardoor ontslagen worden voorkomen. Daarnaast richt het plan 
zich op het werven van jonge leraren. Zoals we in de analyse zullen 
zien, is er op dit moment echter geen overschot aan leerkrachten 
in Rotterdam-Rijnmond. In de toekomst zou er wel een tekort 
kunnen optreden. In dat geval kan het landelijk plan een rol 
spelen. Dit ‘bijt’ elkaar niet: in ons plan zijn geen maatregelen 
opgenomen voor het stimuleren van nieuwe instroom op de 
basisscholen.

regionale arbeidsmarkt
Ogenschijnlijk zijn er meer overeenkomsten met het landelijk 
sectorplan Kinderopvang van het FCB. Dit regionale sectorplan is 
dan ook tot stand gekomen in nauw overleg met deze organisatie. 
Een grote overlap is er echter niet, omdat ons plan inzoomt op de 
arbeidsmarktvraagstukken die specifiek zijn voor of vooral spelen 
in een grootstedelijke omgeving als Rotterdam-Rijnmond. Hier 
biedt het landelijk sectorplan geen oplossingen voor. Andere 
essentiële verschillen zijn: dit plan is niet alleen bedoeld voor 
medewerkers in de kinderopvang, maar ook voor pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten die werkzaam zijn binnen het 
peuterspeelzaalwerk en primair onderwijs. De mobiliteitstrajecten 
die zijn opgenomen in het landelijk plan bieden niet de context 
van een regionaal transfercentrum, waar werkgevers uit de ver-
schillende sectoren aan verbonden zijn. Tot slot biedt de scholings-
maatregel in het landelijke sectorplan werknemers in de regio niet 
díe specifieke kennis en kunde die ze nodig hebben om aan het 
werk te blijven of door te kunnen stromen naar andere organisaties 
in Rotterdam-Rijnmond. FCB biedt in haar sectorplan uitsluitend 
scholing op generieke competenties aan en alleen aan kinder-
opvangorganisaties. In ons regionale plan focussen wij op het 
voorkomen van baanverlies bij de ‘risicogroepen’ en op het kunnen 

leveren van de door overheden en werkgevers gevraagde kwali-
teiten als gevolg van de actuele ontwikkelingen in de kinder-
opvang, het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs.

Hoewel er, zoals hierboven aangegeven, weinig overlap is, zullen 
we - bij goedkeuring van maatregelen in dit plan - samen met het 
FCB waken voor stapeling van subsidies. Dit doen we door in een 
uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers die aan het stads-
regionaal sectorplan deelnemen, vast te leggen dat zij niet van een 
gelijksoortige maatregel in het landelijk sectorplan gebruik kunnen 
maken. FCB heeft (o.a) op haar aanvraagformulier staan: ‘Met de 
indiening van deze aanvraag verklaart de werkgever dat voor deze 
trajecten geen andere subsidies of vergoeding is aangevraagd of 
verkregen als deze sectorplan-middelen’. Periodiek toetsen we bij 
FCB of de organisaties zich hier in de praktijk aan houden door de 
namen van deelnemende organisaties door te geven. Blijkt onver-
hoopt dat een organisatie toch gebruik maakt van zowel een lande-
lijke als regionale maatregel, dan nemen wij het op ons om dit te 
bespreken en op te lossen met desbetreffende directie. 

groter bereik
Met het landelijk plan Kinderopvang is in totaal nog geen 2,5 
miljoen euro gemoeid. Regionaal gezien zou slechts een kleine 
groep pedagogisch medewerkers van alleen de kinderopvang-
organisaties van de maatregelen kunnen profiteren. Scholings-
maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers binnen het peuterspeelzaalwerk ver-
groten, komen bij ons weten in geen enkele sectorplan voor. 

intersectorale samenwerking
Anders dan de twee afzonderlijke landelijke sectorplannen voor 
kinderopvang en primair onderwijs gaat dit plan niet over één 
maar over drie verschillende sectoren. In onze regio zijn de door-
stroom en (onderlinge) duurzame inzetbaarheid er bijzonder bij 
gediend dat de sectoren gezamenlijk een plan maken. Hoewel 
voornoemde sectoren te maken hebben met verschillende arbeids-
marktproblemen, zijn er twee thema’s die hen allemaal verbinden: 
de kwaliteitseisen vanuit de overheid die steeds hoger worden en 
de toekomstige structuurwijzigingen op de korte en middellange 
termijn. Het gaat dan vooral over een steeds intensievere samen-
werking in de voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar, bij-
voorbeeld in de vorm van Integrale Kindcentra (IKC). Dit plan is als 
het ware de brug naar een toekomst waarin zowel voldoende 
werkgelegenheid als waardevolle expertise over het jonge kind 
behouden blijven.

1.2 interSectorale WerktaFel
De meeste betrokkenen bij de ontwikkeling van het jonge kind in 
deze regio zijn zich gelukkig zeer bewust van het belang tot samen-
werken en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie, een 
stip op de horizon. Daarom hebben inmiddels al enkele tientallen 
organisaties zich, naast hun deelname aan eigen interne overleg-
fora, verenigd in de eerder genoemde Werktafel Kindcentra. De 
Werktafel besteedt aandacht aan een goede aansluiting tussen 
samenwerkende sectoren, tussen werkveld en beroepsopleidingen 
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en aan toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid. Dit stadsregionaal sectorplan is het eerste concrete resultaat van die inter-
sectorale samenwerking. Omdat de naderende transitie op dit moment al hun aandacht vraagt, hebben de betrokken organisaties op 
het gebied van jeugdzorg aangegeven geen deel uit te kunnen maken van dit sectorplan. Door hun betrokkenheid bij de Werktafel 
blijven ze wel ‘aangehaakt’ bij de ontwikkelingen. 

1.3  arbeidSmarktknelpunten
Centraal in dit plan staan twee arbeidsmarktknelpunten. Ten eerste heeft de sector kinderopvang te maken met een krimp van zo’n 
25 procent. Daarnaast hebben alle organisaties die aan dit plan deelnemen te maken met een toenemende kwaliteitsdiscrepantie in 
de gevraagde en aanwezige competenties van medewerkers. Dit heeft te maken met steeds hogere kwaliteitseisen en 
structuurveranderingen. Als we hier nu niet op inspelen, zal dit negatieve gevolgen hebben op het gebied van mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid en zeker tot banenverlies leiden voor bepaalde groepen medewerkers. Het meeste risico lopen mbo3-gekwalificeerden, 
en/of degenen die de vereiste certificaten niet behalen op het gebied van taalvaardigheid en opbrengstgericht werken.

Binnen deze context én die van een interculturele omgeving willen de samenwerkende partijen fors investeren in begeleiding van-
werk-naar-werk, scholing die vooral bedoeld is om de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en een 
toekomstbestendig opgeleide, gecontroleerde instroom van jongeren. 

In de volgende hoofdstukken zetten we uiteen waarom we juist in deze regio te maken hebben met voornoemde knelpunten en hoe 
deze zich verhouden tot de thema’s: 
• Van werk naar werk van met ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal)
• Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
• Scholing
• Goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

De belangrijkste maatregelen in het plan zijn:
1. Scan en loopbaangesprek
2. Een aantal faciliteiten om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden
3. Bijscholing, omscholing, opscholing en coaching volgens een ‘Rotterdams model’ om de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit  
 van werknemers te verbeteren
4. Acties om nieuwe instroom te ‘managen’ en al tijdens de initiële opleiding ‘toekomstbestendig’ op te leiden.

We besteden verder aandacht aan het vergroten van de kansen van niet-westerse werknemers en werkzoekenden binnen de sector en 
aan laaggeletterdheid, speerpunten in deze tweede tranche. 
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2.  interSectorale analySe  stadsregio rotterdam-rijnmond

in dit hoofdstuk analyseren we de arbeidsmarktproblematiek binnen genoemde 
sectoren in de context van de stadsregio Rotterdam-Rijnmond. We schetsen de 
landelijke situatie en hoe deze zich in de regio ‘vertaalt’. daarna zetten we uiteen 
welke knelpunten (juist) in Rotterdam-Rijnmond spelen en waarom. in het volgende 
hoofdstuk gaan we in op de oplossingen die wij zien, vertaald in stadsregionale, 
intersectorale maatregelen. deze maatregelen sluiten naadloos aan op de thema’s 
van-werk-naar-werk, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, scholing en goed 
werkgever- en werknemerschap. Vervolgens werken we die maatregelen uit: 
wat is er precies nodig en hoe organiseren we dat?

2 RIVM, Nationale Atlas Volksgezondheid 2013
3 CAOP research: Sociale dialoog in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang. April 2012

2.1 StadSregionale context: 
 grote problemen, hoge ambitieS

beroepsbevolking en opleidingsniveau
De samenstelling van de bevolking wijkt af van landelijke gemiddelden. Landelijk is 
het gemiddelde percentage niet-westerse allochtonen 11,7 procent; in Rotterdam is 
(in 2013 gemeten) 37,1 procent van de bevolking van niet-westerse afkomst. Dat is 
het hoogste percentage in Nederland2. De bevolkingssamenstelling heeft vanzelf-
sprekend ook effect op het personeelsbestand van Rotterdamse organisaties. Landelijk 
gezien is ongeveer 15 procent van alle medewerkers van niet-westerse origine3. In 
Rotterdam echter heeft ruim een kwart van alle werknemers in zorg en welzijn, 
jeugdzorg en kinderopvang een niet-westerse achtergrond (bron: COS). Enkele werk-
gevers in de kinderopvang die deel nemen aan dit plan geven aan dat van hun 
werknemers tussen de 30 en 50 procent van allochtone afkomst is. In de beroeps-
opleidingen pedagogisch werk op centrumlocaties is niet minder dan 70% van de 
studenten allochtoon. 

Rotterdam staat bekend als arbeidersstad. Dat zien we terug in het opleidingsniveau 
van zijn inwoners: in totaal is ruim 60 procent van de beroepsbevolking opgeleid op 
maximaal mbo-niveau. 

Niet minder dan 1 op de 5 volwassenen in de regio Rotterdam – Rijnmond is laag-
geletterd. Dit is twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. Veel kinderen hebben 
dan ook laaggeletterde ouders. De regio is niet voor niets een van de zes proefregio’s 
voor het programma Taal voor het Leven. 

Betekenis vanuit werkgelegenheidsperspectief
Omdat de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het primair onderwijs steeds 
stringenter worden (zie blz. 15) hebben vooral mbo-niveau 3 opgeleiden in de regio 
meer problemen met het vinden van een baan. En als zij wel een baan hebben, staat 
die onder druk. Dat komt omdat de actuele eisen voor velen met een mbo3-diploma 
een grote uitdaging betekenen. De taalvaardigheidseis 3F betekent bijvoorbeeld een 
uitstroomniveau van mbo4 of havo. Extra begeleiding is noodzakelijk om deze werk-
nemers hun baan te laten behouden.
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Werkloosheid
De werkloosheid in Rotterdam is hoog: in 2013 zat 13,9 procent 
van de beroepsbevolking zonder werk. Hiermee voerde de ge-
meente het lijstje ‘Werkloosheid in de vier grote gemeenten’ aan:

vraaguitval in de kinderopvang
Van de sectoren die in dit plan aan bod komen, is het vooral de 
kinderopvang die te maken heeft met het wegvallen van banen. 
De vraag naar kinderopvang neemt af vanwege de landelijke be-
zuinigingen op de kinderopvangtoeslag en beperkende maat-
regelen voor de afname van uren binnen die regeling. Ook de 
toenemende werkloosheid in heel Nederland zorgt voor opzeg-
gingen: ouders die hun baan kwijt raken kunnen hun kind niet meer 
naar de opvang brengen. In Rotterdam komt daar nog eens bij 
dat de nulgroepen (zie blz. 10), in combinatie met opvang in het 
privé- circuit, voor werkende ouders van doelgroepkinderen een 
financieel gezien gunstig alternatief bieden voor het kinderdag-
verblijf.

Van 2011 tot 2014 verloren landelijk 19.000 van de 97.000 werk-
nemers in de kinderopvang hun baan. De groei in het WW-volume 
van medewerkers in de kinderopvang bedroeg in de periode van 
2011 tot 2013 maar liefst 458%. In totaal zal het aantal banen 
binnen de sector krimpen met ongeveer 23 procent. Grote kinder-
opvangorganisaties (omzet > 3 miljoen) kenden in 2012 een krimp 
in fte’s van 16%; middelgrote organisaties (omzet 1-3 miljoen) 
verloren 8% aan fte’s. In 2014 en 2015 zullen naar verwachting 
nog eens 3.000 medewerkers afscheid moeten nemen van de 
kinderopvang. In de regel treft Rotterdam-Rijnmond ruim 10 
procent van dergelijke cijfers. Dit betekent nog eens een verlies 
van meer dan 300 arbeidsplaatsen in onze regio. Gezien de hoge 
werkloosheid in alle aanpalende sectoren in Rotterdam-Rijnmond, 
zoals de (thuis)zorg, is het moeilijk voor pedagogisch mede-
werkers om opnieuw aan de slag te komen. 

Betekenis vanuit werkgelegenheidsperspectief
Extra begeleiding voor het vinden van een nieuwe baan, binnen 
of buiten de sector is daarom noodzaak. Daarbij is het zaak om 
goed aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de regionale 
arbeidsmarkt. Als dit niet geboden wordt, zullen velen er niet in 
slagen ander werk te vinden en op termijn instromen in de 
bijstand.

personeelsvolume in het primair onderwijs
Vanwege de demografische daling van het geboortecijfer daalde 
in Nederland ook de werkgelegenheid in het primair onderwijs. In 
de afgelopen drie jaar daalde het aantal fulltime banen van 
133.000 medewerkers naar 122.500. Het aantal WW-uitkeringen 
is met bijna 60 procent gestegen naar ruim 5.500 uitkeringen in 
2012.4 Deze krimp speelt zich echter niet af in de grootstedelijke 
gebieden. In de regio Rotterdam-Rijnmond is de werkgelegenheid 
op dit moment redelijk stabiel. Vanaf 2016 zullen personeels-
tekorten vanwege de vergrijzing van personeel zich vermoedelijk 
ook hier voordoen5. Vooralsnog is het echter niet de kwantiteit 
maar vooral de kwaliteit van het personeel dat de aandacht 
vraagt van schoolbesturen.

De roep om beter opgeleide leerkrachten klinkt landelijk, maar 
wordt vooral sterk gehoord in gebieden zoals Rotterdam-
Rijnmond. Daar moeten leerkrachten immers hun werk doen in 
een interculturele setting waar ze geconfronteerd worden met 
grootstedelijke problemen zoals armoede en laaggeletterdheid 
van kinderen én hun ouders. De onder meer door de overheid 
gewenste kwaliteitsverhoging doet een sterk beroep op de 
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inzetbaarheid van bestaand personeel en het toekomstbestendig 
opleiden van instromers. We zien dit terug in de praktijk: zo is 
bijvoorbeeld op de pabo het behalen van een taal- en rekentoets 
op 4F –niveau voorwaarde voor het behalen van het diploma, is er 
vraag naar academisch geschoolde leerkrachten en staat opbrengst-
gericht werken6 centraal. 

Betekenis vanuit werkgelegenheidsperspectief
In onze regio is in de sector geen personeelstekort of - overschot. 
Anders dan in het landelijk plan zullen wij daar dan ook geen aan-
dacht aan besteden. Wij beperken ons tot de stijgende kwalitatieve 
eisen die aan schoolbesturen en vervolgens aan leerkrachten en 
pedagogische medewerkers in de vve en nulgroepen worden 
gesteld: deze toename vraagt om extra bijscholing. 

Stadsregionale ambities: extra inzet noodzakelijk
Dat de Rotterdamse leerkracht en pedagogisch medewerker veel 
in huis moeten hebben, wordt nog eens onderstreept door onder-
staande cijfers. Het percentage allochtone kinderen in Rotterdam 
tussen de 0 en de 12 jaar is 59 procent7 (landelijk is dat iets minder 
dan een kwart). De meeste van deze kinderen zijn van niet-wester-
se afkomst. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er in 
Rotterdam-Rijnmond relatief veel zogenaamde doelgroepkinde-
ren zijn. Dat zijn kinderen die een grote kans hebben een (taal-) 
achterstand op te lopen omdat hun ouders geen of slecht Neder-
lands spreken en/of laagopgeleid zijn. Vaak maar niet alleen gaat 
het om kinderen van inwoners met een niet-westerse achter-
grond. De laatste jaren groeit ook de groep doelgroepkinderen 
met ouders uit Polen, Roemenië of andere Oostbloklanden.

Om ‘doelgroepkinderen’ een goede start in het leven te geven, 
hebben zowel het rijk als gemeenten de maatschappelijke verant-
woordelijkheid op zich genomen hen extra te stimuleren in hun 
ontwikkeling. Ze doen dit door doelgroepkinderen van 2 tot 6 jaar 
– en hun klasgenootjes - extra ontwikkelingsstimulerende pro-
gramma’s aan te bieden, onder de noemer voor- en vroegschoolse 
educatie (vve). Als peuter gaan deze kinderen naar een vve- peuter-
speelzaal of naar een nulgroep: een voorziening waar kinderen 
vanaf 2,5 jarige leeftijd al gedurende 5 dagdelen per week naar 
‘school’ gaan.

Rotterdam is meer dan gemiddeld actief in haar educatief be-
leid. Terwijl in Nederland een experiment loopt van in totaal 30 
startgroepen voor 3-jarige kinderen, zijn de nulgroepen8 in het 
Rotterdamse onderwijsbeleid sinds enkele jaren staand beleid. Er 
zijn op dit moment (schooljaar 2013 – 2014) al 157 nulgroepen; 
komend schooljaar komen er nog eens 48 bij. Het zijn de school-

besturen die van de gemeente de subsidie voor de nulgroepen 
krijgen. Sommige schoolbesturen hebben eigen ‘zalen’, andere 
huren organisaties in op het gebied van peuterspeelzaalwerk om 
voor hen en onder hun verantwoordelijkheid de nulgroep te orga-
niseren. Dit voorbeeld van vervlechting tussen de sectoren vertaalt 
zich ook in de leiding van de nulgroepen: een combinatie van 1 
hbo-leerkracht of -pedagoog en 1 mbo-opgeleid pedagogisch 
medewerker. De nulgroepen zijn hiermee als het ware nu al een 
smalle vorm van een (integraal) kindcentrum. 

Vanwege het grote aantal doelgroepkinderen biedt inmiddels ook 
ruim de helft van alle kinderdagverblijven in Rotterdam-Rijnmond 
vve-programma’s aan. Ook in Schiedam en Vlaardingen staan 
voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van intensieve 
samenwerking hoog op de agenda. Hoewel zij niet behoren tot de 
G37 waarmee het Rijk Bestuursafspraken heeft gemaakt, stellen 
zij in hun gemeentelijk vve-beleid dezelfde eisen aan de sector. In 
Maassluis en Vlaardingen is de vorming van integrale kindcentra 
opgenomen als stip op de horizon in de gemeentelijke onder-
wijsvisie. Laatstgenoemde gemeente heeft het - in de inleiding 
genoemde initiatief - tot vorming van integrale kindcentra dan ook 
van harte ondersteund9.
 
Inhoudelijk veranderingen 
Aan het breed ingevoerde regeringsbeleid op de voor- en vroeg-
schoolse educatie (vve) en de nulgroepen in Rotterdam ligt het 
bewezen inzicht ten grondslag dat juist de ervaringen in de jongste 
vier levensjaren erg relevant zijn voor latere kansen op een goede 
(school)loopbaan. Dit uitgangspunt maakt ook de functie van 
kinderopvang steeds meer tot een tweeledige. Kinderopvang is 
niet meer alleen een arbeidsmarktinstrument (de kinderen worden 
opgevangen zodat de ouders kunnen werken) maar krijgt steeds 
meer ook een ontwikkelingsgerichte functie10. Aan de profes-
sionaliteit van de medewerkers in de sector worden als gevolg 
hiervan hogere eisen gesteld. De vraag naar hoger opgeleid per-
soneel neemt toe. Duurzame inzetbaarheid en adequaat 
opgeleide instromers vragen meer aandacht. De opleidingsachter-
grond van veel pedagogisch medewerkers in de regio stelt de 
sector in deze regio voor een meer dan gemiddeld zware opgave.

Betekenis vanuit werkgelegenheidsperspectief
De gemeentelijke overheden in de regio stellen hoge eisen aan de 
instellingen. Werkgevers moeten voldoen aan subsidievoorwaar-
den en vertalen deze eisen door naar hun medewerkers. Soms 
gaat het om zaken die direct kunnen leiden tot baanverlies. Zo 
moeten pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven die vve aanbieden per 1-1-2016 in het bezit zijn van 

4   Arbeidsmarktplatform PO: sectorplan primair onderwijs, december 2013
5   ResearchNed: De Rotterdamse onderwijsarbeidsmarkt in beeld. September 2012
6   Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen
7   Monitor Zorg voor Jeugd Rotterdam 2013
8   Nulgroepen zijn het Rotterdamse equivalent voor de landelijke startgroepen. Beide ressorteren onder het basisonderwijs en hebben een hbo-er en een mbo-er 
    op de groep. In Rotterdam komen de peuters nog een extra dagdeel, namelijk 5 dagdelen per week in plaats van de 4 dagdelen elders in het land.
9   Het christelijk schoolbestuur Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen fuseerden medio 2014 tot de organisatie UN1EK met de intentie om           
    binnen 5 jaar alle 18 basisschoollocaties om te vormen tot een IKC 
10  Verslag tweede Kamercommissie SZW 26 maart 2014: Asscher: “Kinderopvang vervult net als peuterspeelzaalwerk een heel belangrijke rol in de ontwikkeling 
    van kinderen… de pedagogische kwaliteit wordt terecht steeds belangrijker gevonden… de tijd is er rijp voor om juist de pedagogische kwaliteit meer centraal 
    te stellen….. pedagogische kwaliteit wordt steviger verankerd in regelgeving.”



12     Woordenschat en daadkracht!

een certificaat taalvaardigheid op 3F niveau. Ook dienen zij het zogenaamde opbrengst-
gericht werken te beheersen. De Rijksinspectie Onderwijs beoordeelt of dit het geval 
is. Voor de pedagogisch medewerkers zijn beide eisen heel hoog gegrepen: additionele 
begeleiding bij het bestaande scholingsaanbod blijkt noodzakelijk. Werkgevers schat-
ten dat zonder extra coaching zeker de helft van de medewerkers niet het vereiste 
niveau behaalt.

Daarnaast zorgt de ontwikkelingsgerichte functie van de kinderopvang ervoor dat 
mbo3-medewerkers slechts onder bepaalde condities inzetbaar zijn. Een van die 
condities is de inhoudelijke verdieping op smallere leeftijdsgroepen, zoals de pedago-
giek en ontwikkeling van 0-2 jarigen, 2-4 jarigen, 4-8 jarigen, 8-12 jarigen. Op een 
beperkter terrein is immers meer diepgang mogelijk. Coaching on the job is een 
tweede conditie waardoor medewerkers de transfer van theorie naar praktijk leren 
maken. Extra begeleiding maakt de inzetbaarheid van mbo3-ers groter en behoedt 
hen op termijn voor baanverlies. 

intensieve intersectorale samenwerking
Ook andere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen onderbouwen onze ver-
wachting dat de voorzieningenstructuur in de toekomst ingrijpend gaat veranderen, 
zowel in inhoud als in vorm. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 lezen we 
bijvoorbeeld dat “onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroeg-
schoolse educatie op elkaar afgestemd moeten zijn (…) Bij buitenschoolse opvang is 
afstemming noodzakelijk om een sluitend dagarrangement te realiseren, bijvoorbeeld 
in het kader van brede school of integrale kindcentra”11. Nu al worden verschillende 
vormen van samenwerking tussen basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinder-
opvang in praktijk gebracht. Het is een in het veld breed gedeelde verwachting dat dit 
in de toekomst (op korte en middellange termijn) sterk zal toenemen. Of het nu is in 
Integrale Kindcentra voor de ontwikkeling, onderwijs en opvang voor 0-12 jarige 
kinderen, brede buurtscholen of nul- en startgroepen: de samenwerking tussen nu 
nog afzonderlijke sectoren zal alleen maar intensiever worden. Ook in het onlangs 
verschenen Coalitieakkoord  2014 – 2018 ’Rotterdam, volle kracht vooruit’12 lezen we: 
“Het aantal groepen 0 wordt uitgebreid en met de kinderopvang doorontwikkeld tot 
één integrale voorschoolse voorziening. Deze voorziening is toegankelijk voor alle 
kinderen vanaf 2,5 jarige leeftijd”. De jeugdzorg zal als tweedelijns organisatie een rol 
vervullen in deze voorzieningen voor 0-12 jarigen13. 

11   Uit: “Bruggen slaan”, Regeerakkoord Kabinet Rutte 2, 29 oktober 2012.
12   Rotterdam, Volle kracht vooruit. Coalitieakkoord 2014 – 2018 Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. Mei 2014.
13  Jeugdzorg kiest er voor om niet actief deel te nemen aan dit sectorplan omdat de transitie op dit 
    moment alle aandacht vraagt. Zij blijft wel betrokken via de regionale Werktafel Kindcentra.
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Dit betekent voor alle betrokken sectoren dat personeelsleden in 
de toekomst hun werk in toe-nemende mate moeten kunnen 
afstemmen met collega’s vanuit andere disciplines, professionals 
met een andere opleidingsachter-grond en vaak ook benadering. 
Om dit naar behoren te kunnen doen, moeten medewerkers 
nieuwe competenties verwerven. Dit vraagt zeker in een regio als 
Rotterdam-Rijnmond, waar in één organisatie al veel (cultuur)
verschillen en taalproblemen een rol kunnen spelen, om extra 
aandacht en inzet van middelen.

Betekenis vanuit werkgelegenheidsperspectief.
Een van de subsidievoorwaarden in vve- en onderwijsbeleid is het 
werken aan een doorgaande lijn. Dat moet binnen een nulgroep 
en de onderbouw, binnen de buitenschoolse opvang en het basis-
onderwijs, binnen de jeugdzorg en beide genoemde sectoren. Juist 
dit maakt dat de integrale kindcentra gaan opleveren wat ze 
beogen. Werknemers moeten de juiste vaardigheden verwerven 
om mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen.

transitie jeugdzorg
Zowel het primair onderwijs als de kinderopvang en het 
peuterspeelzaalwerk hebben nauwe banden met jeugdzorg. De 
naderende transitie van de jeugdzorg in combinatie met de 
vernieuwde inzichten over adequate jeugdhulpverlening raakt 
dus niet alleen de sector jeugdzorg. Het decentrale opdracht-
geverschap bij gemeenten geeft nog veel onzekerheden over 
volume en de gewenste specifieke invulling van de hulpverlening. 
Wel is duidelijk dat er een groter accent zal komen te liggen op 
preventie en samenwerking met het lokale veld, waarbinnen de 
kinderopvang en het primair onderwijs een belangrijke plaats 
innemen. De Werktafel Kindcentra is een voorbeeld van hoe de 
genoemde sectoren en bijbehorende opleidingsinstituten ‘voor-
sorteren’ op deze ontwikkelingen.

ten slotte
Concluderend kan men op basis van deze landelijke en regionale 
ontwikkelingen stellen, dat:
-  in een grootstedelijke context met zijn specifieke bevolkings-
   samenstelling, 
-  met een sectorbrede krimp in de kinderopvang, 
-  met toenemende kwaliteitseisen aan medewerkers in kinder-
   opvang en primair onderwijs, en 
- een structurele verandering en toenemende integratie van 
   werksoorten in de voorzieningenstructuur op de korte en
   middellange termijn... 

… er werk aan de winkel is!

2.2 een aFbakening van knelpunten:
 het rotterdam – rijnmondS model
In de vorige paragraaf is een schets gegeven van de stads-
regionale context van voorzieningen voor 0-12 jarige kinderen. 
Voor het indienen van een stadsregionaal sectorplan in de tweede 
tranche focust het samenwerkingsverband van instellingen uit 
de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, primair onderwijs en 
beroepsopleidingen op twee arbeidsmarktknelpunten die zich op 
de korte en middellange termijn (zullen) voordoen. Omdat deze 
knelpunten in de stadsregionale context bovengemiddeld om 
actie vragen, hebben we de voorgestelde aanpak het ‘Rotterdam-
Rijnmonds model’ genoemd. Bij de beschrijving van het plan van 
aanpak in hoofdstuk 3 gaan wij verder op dit model in. 

Centraal staan de volgende twee knelpunten: 
1. Krimp in de kinderopvang
2. Veranderingen in de context van opvang- en onderwijs-
 voorzieningen voor 0-12 jarigen, die leiden tot een
 kwaliteitsdiscrepantie bij huidig en toekomstig personeel.

knelpunt 1: krimp in de kinderopvang 
Van de 3.000 banen die volgens landelijke prognoses zullen 
verdwijnen in 2014 en 2015 zal naar verwachting meer dan 10 
procent in de stadsregio Rotterdam-Rijnmond gesitueerd zijn. De 
werkgevers in de kinderopvang die in onze regio betrokken zijn bij 
de totstandkoming van dit sectorplan, verwachten de komende 
twee jaren nog een krimp tussen de 6 en 10 procent. Voor een 
toekomstbeeld van de kinderopvang in de regio over drie jaar, in 
2017, verwijzen wij naar tabel 1.

tabel 1 
Indicatieve prognoses tekorten/overschotten aan werknemers in 
de Kinderopvang in Rijnmond en Nederland in 2017 

Bron: Regionaal tabellenboek 2014, landelijk onderzoeksprogramma AZW

 Kinderopvang Kinderopvang Kinderopvang
 Rijnmond Rijnmond Landelijk
 absoluut % %

Mbo niv-3 2400 75% 60%

Totaal 3600 70%  48%
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Volgens indicatieve prognoses kan het overschot in Rotterdam-Rijnmond oplopen tot maar liefst 3600 werknemers. Uitgedrukt in 
een percentage van het aantal werknemers in 2012 komt dat uit op een overschot van 70%. Op de hardheid van deze voorspelling valt 
het nodige af te dingen, gegeven de onzekerheid over de uitwerking van het kabinetsbeleid in de komende jaren. Wel kan worden 
gesteld dat er een groot overschot zal ontstaan, procentueel groter dan voor Nederland als geheel (48%). De problemen concentreren 
zich daarbij met name op mbo-niveau 3; daar is het overschot nog iets groter (75% tegenover 60% landelijk)14. 

Het profiel van de boventalligen is als volgt15: 
o Vooral medewerkers met opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker op niveau mbo-3;
o Voornamelijk vrouwen;
o Gemiddelde leeftijd is 36 jaar (14% = 50-plus), maar leeftijd boventallige medewerkers is vaak jonger;
o Gemiddeld dienstverband in de kinderopvang 5,7 jaar;
o Veel behoefte om in deeltijd te werken.

Het laatst bekende uitstroomprofiel dateert van 2009 – 2010, een periode waarin ‘er nog banen waren’. In die tijd stroomde van de 
bijna 8.000 medewerkers zo’n 41% uit naar een andere sector (o.a. zorg 12%, onderwijs 7%), 5% startte als zelfstandige, 23% werd 
afhankelijk van een uitkering, 11% startte een opleiding en 3% ging met pensioen. De overige 18% werd ‘niet werkend zonder uitkering’. 

In de huidige situatie van hoge werkloosheid, ook in aanpalende sectoren, zal de uitstroom naar uitkeringsafhankelijkheid hoger 
uitvallen. Op termijn zal dit ook leiden tot een toename van instroom in de bijstand.

Om dit te voorkomen is een extra impuls aan de begeleiding van-werk-naar-werk, of van-werk-naar-om- en/of opscholing dringend 
noodzakelijk. Ondanks de hoge werkloosheid in vrijwel alle sectoren denken we hier succes mee te kunnen boeken door:
• de lokale arbeidsmarktsituatie zo veel mogelijk als uitgangspunt te nemen;
• aandacht te besteden aan omscholing en daarbij gebruik te maken van lokale informatie van het UWV.
• werkgevers uit de verschillende sectoren te betrekken, zodat intersectorale mobiliteit gemakkelijker wordt;
• de afspraak te maken elkaars boventallige medewerkers bij sollicitaties als ‘intern’ te beschouwen.
Zie verder: maatregelen 1 en 2.

De geschetste ontwikkelingen maken dat de arbeidsmarktperspectieven voor jongeren die nu een mbo-3 opleiding kiezen voor werk in 
de kinderopvang minder gunstig zijn. “De perspectieven van de opleidingen (…) en pedagogisch medewerkers kinderopvang zijn slecht; 
de kans op werk is gering”16. Inmiddels zijn de ROC’s ook al flink hun instroom in de opleidingen Pedagogisch Werk aan het verminderen. 
Er worden talloze ombuigingsgesprekken gevoerd. Dit zou tot een positief effect op het genoemde overschot moeten leiden. Zie tabel 2:

tabel 2 
Studentenaantallen regio Rotterdam-Rijnmond in schooljaar 2013-2014 en 2012-2013:

Bron: DUO, 2013 en 2012.

De opleidingen zullen hun instroom moeten blijven beperken. Het vinden van stageplaatsen geeft op dit moment nog geen probleem 
in de regio18. Wel is men op zoek naar effectievere en efficiëntere vormen van begeleiding. De stageverlenende instellingen zoeken 
vanwege de toegenomen werkdruk als gevolg van de krimp naar een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

14  Informatie van de afdeling arbeidsmarktcommunicatie van Calibris
15  UWV: welzijn, jeugdzorg en kinderopvang: sectorbeschrijving september 2013
16  UWV sectorbeschrijving welzijn, jeugdzorg, kinderopvang september 2013
17  PW3 - 4: mbo-opleiding pedagogisch werk kinderopvang op niveau 3 of 4i
18  Calibris Kans op stage Januari 2014

  2013-2014 2012-2013

PW4 KO17      360   450
PW3 KO   1.120  1.770

Totaal  1.490  2.220
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19  Dit 3F-niveau staat gelijk aan het uitstroomniveau van mbo4 of Havo
20  F. Kuiken, UVA 2009
21  In Vlaardingen, beleidsnota van december 2013: ”De pedagogisch medewerkers die nu werkzaam zijn bij peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven worden
     getoetst en indien nodig bijgeschoold”.
22   WRR, Naar een lerende economie. November 2013
23   Verslag Tweede Kamercommissie 26 maart 2014: Staatssecretaris Dekker: “Ik begin met de VVE,… we weten dat dit goed werkt. We zijn er echter nog niet. …en 
     het steeds verder opkrikken van de kwaliteit, maar het kan op een aantal punten nog beter. Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van de leidsters in de voorschool de 
     ontwikkeling die de kinderen doormaken in de twee of drie jaar dat zij naar de voorschool gaan”. 
24  Bestuursafspraken G4/G33 – Rijk: Effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen. maart 2012
25  De G37 zijn de vier Grote Gemeenten en de 33 middelgrote gemeenten in Nederland

knelpunt 2: veranderende context van opvang- en
onderwijsvoorzieningen voor 0-12 jarigen. 
Een tweede knelpunt op de arbeidsmarkt dat nu al speelt en zeker 
op de middellange termijn voelbaar zal zijn, is de disbalans in de 
gevraagde en aanwezige competenties van het huidige mede-
werkersbestand. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de voort-
durend toenemende kwaliteitseisen aan medewerkers in de sector. 
Anderzijds spelen actuele en voorgenomen structuurwijzigingen 
een rol. Deze disbalans in competenties is niet alleen ‘lastig’, maar 
zorgt op termijn voor gedwongen ontslagen omdat medewerkers 
zonder extra begeleiding niet de vereiste certificaten zullen behalen.

a. Kwaliteitsverhoging
Alle gremia die zich op welke manier dan ook bezig houden met 
kinderopvang, de ontwikkeling van kinderen en werkgelegenheid 
zijn het er over eens: nu de ontwikkeling van jonge kinderen steeds 
meer centraal komt te staan, is het noodzakelijk dat de vakkennis 
van medewerkers in de sector verbetert. 

Er worden bijvoorbeeld in de peuterspeelzaal, in de nul- en in de 
startgroepen extra taaleisen gesteld aan de medewerkers. Vooral 
voor allochtone medewerkers is extra ondersteuning nodig om 
aan deze vereisten te kunnen voldoen. Ook voor de kinderopvang 
worden op korte termijn vergelijkbare taaleisen verwacht. Daar 
zal het behalen van de vereiste certificaten leiden tot nog grotere 
problemen, met potentieel baanverlies tot gevolg. Het Rijk heeft 
met de G37 bestuursafspraken gemaakt die door deze gemeenten 
zijn doorvertaald naar de instellingen. Ook kleinere gemeenten in 
de regio (bv. Vlaardingen en Schiedam) hebben deze eisen aan de 
sector overgenomen. Zo is voor vrijwel alle vve-medewerkers – 
waarvan zo’n 80% een mbo3-diploma heeft – per 1-1-2016 een 
taalvaardigheidscertificaat op 3F-niveau19 verplicht.

Landelijk onderzoek onder 700 pedagogisch medewerkers van 
voorscholen en kinderdagverblijven toont aan dat 23% van de 
medewerkers laaggeletterd is20. Gezien de taken van pedagogisch 
medewerkers in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 
is laaggeletterdheid een groot probleem. Voor medewerkers die 
vve aanbieden zijn in Rotterdam daar al maatregelen voor ge-
troffen: de gemeente verplicht ze voor 1-8-2014 aan de taaleis 3F 
(mondelinge- en leesvaardigheid) te voldoen. In de regio worden 
door gemeenten momenteel vergelijkbare eisen gesteld aan vve-
medewerkers21. De overige medewerkers in de kinderopvang en 
het reguliere peuterspeelzaalwerk hebben nog geen taalscholing 
ontvangen terwijl van hen wél binnenkort een hogere taalvaar-
digheid wordt verwacht. Zij zullen de additionele ondersteuning 
die vanuit dit sectorplan zal worden aangeboden hierbij hard 
nodig hebben.

De volgende bloemlezing – afkomstig uit actuele bronnen – 
staaft dit breed ervaren knelpunt. 

• In november 2013 verschijnt een lijvig rapport22 van de 
Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid waarin men 
pleit om te investeren in goede ontwikkelingsgerichte kinder-
opvang. Kinderen die goede ontwikkelingsgerichte kinderopvang 
bezoeken, zo stelt het rapport, presteren niet alleen intellectueel 
beter, maar beschikken ook over meer sociale vaardigheden, 
innovatief vermogen en creativiteit dan kinderen die niet naar de 
opvang zijn gegaan. De WRR benoemt als eerstvolgende stap 
het onderling afstemmen van de doelstellingen van de verschil-
lende voorschoolse voorzieningen, en die vervolgens af te stemmen 
met het basisonderwijs. 

• Begin december 2013 presenteren minister Asscher (SZW) en 
staatssecretaris Dekker (OC&W) hun beleidsvoornemens voor de 
harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaal, ‘Een betere 
basis voor peuters’. Zij willen de pedagogische kwaliteit van voor-
schoolse voorzieningen verder versterken en overgebleven knel-
punten voor de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven zoveel mogelijk wegnemen. Onder de noemer ‘Peuters 
doelgericht stimuleren in hun ontwikkeling’ willen ze afspraken 
maken over structurele scholing van pedagogisch medewerkers 
om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling23. Daarnaast is het 
streven een betere mix van mbo- en hbo-functies op de werkvloer. 
Voor wat betreft ‘een betere aansluiting tussen voorschoolse 
voorzieningen en het basisonderwijs’ gaat het om het stellen van 
ontwikkelingsdoelen, het hanteren van een kind-volgsysteem en 
het toewerken naar het startniveau van het basisonderwijs.

• In nul- en startgroepen (respectievelijk 205 in Rotterdam, en 
30 in Nederland) staat een hbo’er naast een mbo-geschoolde op 
de groep. In het bestuursakkoord24 dat de minister van OC&W 
heeft afgesloten met de G3725 staan streefdoelen voor het ver-
beteren van voor- en vroegschoolse educatie en ouderbetrokken-
heid. Per vve-groep komt onder meer 4 uur hbo-inzet additioneel 
beschikbaar. Dat komt bovenop de intensieve training die alle 
vve-medewerkers de afgelopen jaren hebben gevolgd om hun – 
verplichte – vve-certificaat te behalen. Ook aan de voorschoolse 
voorzieningen die geen vve aanbieden worden hogere kwaliteits-
eisen gesteld. Zo schrijft het Bureau voor kwaliteit in de Kinder-
opvang (BKK) op verzoek van de regering op dit moment een 
nieuw kwaliteitskader voor de sector (dit verschijnt medio 2014). 
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Gezien al deze ontwikkelingen is een kwaliteitsverhoging met 
beter opgeleide professionals onvermijdelijk. Voor Rotterdam-
Rijnmond, met zijn gemiddeld lager opgeleide beroepsbevolking 
en gemiddeld meer werknemers voor wie het Nederlands hun 
tweede taal is, is deze opgave extra groot. 

Veel pedagogisch medewerkers presteren nu op het maximum 
van hun kunnen, en zullen slechts met extra ondersteuning 
kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Te behalen certificaten 
op het gebied van taal en ontwikkelingsgericht werken kunnen 
anders leiden tot struikelblokken met baanverlies tot gevolg. Er 
zal ook een omslag in het opleidingsbeleid van organisaties 
moeten komen. Hierbij is de verwachting dat er in de toekomst 
steeds meer sprake zal zijn van ‘education permanente’: een 
leven lang leren. 

b. een veranderende context door intersectorale samenwerking
Een tweede factor die invloed heeft op de voornoemde kwaliteits-
discrepantie is de noodzaak om te kunnen samenwerken met 
collega’s vanuit een andere discipline en opleidingsachtergrond.

De Brancheorganisatie Kinderopvang noemt in haar Branche-
rapportage26 het onderwijs als belangrijke samenwerkingspartner. 
“De samenwerking is de afgelopen tijd op steeds meer plaatsen 
geïntensiveerd: het aantal Brede Scholen, integrale kindcentra en 
dagarrangementen neemt toe. Ook wordt op een aantal plaatsen 
experimenten gedaan met flexibele schooltijden en dagarrange-
menten die de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs 
nog verder versterken”.

In de managementsamenvatting van een recent onderzoek naar 
de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs (CAOP)27 

lezen wij het volgende: 

“Kinderopvang en basisonderwijs groeien naar elkaar toe. In 
toenemende mate wordt het vroegtijdig aanspreken van talenten 
en het wegnemen van (leer)achterstanden in beide disciplines als 
een gedeelde verantwoordelijkheid ervaren. Intensieve krachten-
bundeling is een manier om die verantwoordelijkheid effectiever 
– en mogelijk efficiënter – ter hand te kunnen nemen. Door de 
samenwerking is het bovendien mogelijk een completer voor-
zieningenaanbod aan ouders en kinderen te doen. De intensieve 
samenwerking tussen kinderopvangorganisaties en basisscholen 
heeft zich onder meer vertaald in een sterke groei van het aantal 
brede scholen. Daarvan is sprake als een school structureel samen-
werkt met uiteenlopende disciplines om zo een onderwijsover-
stijgende maatschappelijke functie te vervullen. Meer vergaande 
vormen zoals o.a. Integrale Kindcentra (…) zijn daarbij sterk in 
opkomst.

Zowel leidinggevenden als pedagogisch medewerkers zijn van 
mening dat voor de brede benadering andere competenties nodig 
zijn dan in een ‘stand-alone’ kinderopvangorganisatie. Het snijvlak 
van verschillende disciplines zorgt ervoor dat medewerkers ver-
bindingen moeten kunnen leggen. (…) met zowel onderwijs als met 
een zorgpartner.” Het gaat dan onder meer om cultuurverschil te 
kunnen overbruggen, elkaars taal te kunnen verstaan, op elkaar 
aan te kunnen sluiten en afstemming te realiseren.” 

Dit is zeker in deze regio een uitdaging; er is immers al sprake van 
cultuurverschil op de werkvloer. Zeker voor lager opgeleiden is die 
transfer een lastige opgave. 

Kort samengevat worden werkgevers in de kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk - en tot op zekere hoogte ook het primair 
onderwijs - geconfronteerd met: 

1. personeel dat onvoldoende is toegerust om mee te gaan in de 
 ontwikkelingen;
2. een personeelsbestand (binnen de kinderopvang) waarin mbo3-
 medewerkers met ruim 80% ver in de meerderheid zijn, terwijl 
 de toegenomen kwaliteitseisen maken dat zij daar slechts onder 
 bepaalde condities aan kunnen voldoen;
3. harde kwaliteitseisen aan taalniveau en didactisch inzicht van 
 pedagogisch medewerkers en de verplichting werknemers te 
 ontslaan die hun certificaten niet kunnen behalen;
4.  op termijn de behoefte aan adequaat en actueel opgeleide 
 nieuwe instromers.

c. t-shaped professional
Meer specifiek voorzien de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
de volgende wijzigingen in het functiegebouw:
o Hoger opleidingsniveau: in het algemeen zal basiskwalificatie 4 
 het uitgangspunt zijn; mbo3 –opgeleiden blijven slechts onder 
 specifieke condities28 zoals door keuze voor een smallere 
 leeftijdssetting29 en met coaching on the job inzetbaar.
o Heterogene teamsamenstelling van lager- en hoger opgeleiden, 
 en/of van verschillende disciplines (pedagogisch/didactisch, of 
 pedagogisch/vakkracht activiteiten, of pedagogisch-didactisch/ 
 zorg). Opleidingen PW3 – PW4 – AD Pem – hbo pedagogiek 
 – pabo.

De huidige kwaliteitsdiscrepantie vraagt juist in onze groot-
stedelijke omgeving om maatregelen zoals deze in dit sectorplan 
worden beschreven. 

De intensievere samenwerking met andere sectoren voor een 
optimale ontwikkeling van 0-12 jarige kinderen betekent dat ook 
leerkrachten een aantal nieuwe inzichten en vaardigheden 
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moeten opdoen. Denk aan de kennis van de ontwikkeling van het jonge kind en de leervoorwaarden waaronder dat zich het beste 
ontwikkelt, de samenwerking en taakverdeling in een heterogene setting met een mbo-opgeleide collega.

Als medewerkers vanuit verschillende sectoren intensiever moeten gaan samenwerken in bredere organisaties, dan hebben we 
zogenaamde T-shaped professionals nodig. T-shaped professionals beschikken niet alleen over een gedegen vakkennis met specifieke 
kennisaccenten als gevolg van de kwaliteitseisen (de verticale poot van de T), maar ook over generieke competenties in het samen-
werken met andere disciplines (de horizontale as van de T). Hoewel ze opgeleid zijn in verschillende disciplines en op verschillende 
niveaus, verstaan ze elkaars taal, kunnen ze onderling de werkzaamheden op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen.

d. een beleidsmatige context in beweging
In de huidige lokale praktijk worden op veel plaatsen initiatieven genomen om te komen tot verdergaande samenwerking. De ver-
schillen in regelgeving voor beide sectoren bemoeilijken dit proces. Een eventuele aanpassing in de landelijke regelgeving zal daarmee 
sterk van invloed zijn op de snelheid waarmee Integrale Kindcentra gevormd zullen worden. Of en wanneer die bijstellingen komen is 
op dit moment ongewis. Staatssecretaris Dekker noemde zichzelf en minister Asscher onlangs (26-3-2014) grote voorstanders van de 
vorming van Integrale Kindcentra (IKC). Ze zijn in ieder geval al begonnen met het bij elkaar brengen van beide toezichtkaders 
(onderwijsinspectie en GGD). Verder geven ze de gemeenten een grote rol bij de totstandkoming van het IKC. Ondertussen blijven de 
sectoren in de praktijk actief toewerken naar de genoemde ontwikkelingen, vooral ook omdat zij op inhoudelijke gronden van mening 
zijn dat een dergelijke samenwerking sterk zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.

In het volgend hoofdstuk zullen wij dieper ingaan op de situatie in de regio, en daarin een directe koppeling maken met de voorgestelde 
maatregelen.

26   Brancheorganisatie kinderopvang: brancherapport kinderopvang 2013
27   CAOP Samenwerking kinderopvang en basisonderwijs. Eindrapportage november 2013
28   Condities: keuze voor een smallere leeftijdssetting en bijscholing daarop, functiemix van hbo- en mbo-medewerker op de groep, education permanente, bv door 
coaching on the job.
29   Een smallere leeftijdssetting is een keuze voor werken met of 0-2, of 2-4, of 4-8, of 8-12 jarigen, in plaats van de brede inzetbaarheid voor kinderen van 0-12 jaar). 
Door deze specialisatie kunnen pedagogisch medewerkers niveau 3 via bijscholing hun kennis verdiepen en met behulp van coaching on the job gemakkelijker de 
transfer van theorie naar praktijk maken.
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3. plan van aanpak 
met dit plan van aanpak willen we als regionaal verband van werkgevers, beroepsopleidingen, 
twee werkgeversorganisaties en een werknemersorganisatie twee belangrijke knelpunten 
op de arbeidsmarkt van Rotterdam-Rijnmond aanpakken: krimp in de sector kinderopvang 
en een kwaliteitsdiscrepantie in de competenties van medewerkers, die daardoor minder 
mobiel en duurzaam inzetbaar worden. Zonder extra maatregelen verliezen velen uiteindelijk 
zelfs hun baan. 

3.1  opzet van dit plan
In dit plan werken meerdere sectoren samen en is er sprake van verschillende arbeidsmarktknelpunten 
met bijbehorende maatregelen. Daarom is het zaak om goed inzicht te verschaffen in de opbouw en 
uitwerking van het plan. Onderstaand model geeft de rode draad van het plan weer. 

Uitgangspunten in dit model zijn de krimp (in alleen de kinderopvang), een verhoging van de 
kwaliteitseisen en een toekomstbeeld van intersectorale samenwerking. In deze context streven 
werkgevers naar continuïteit van hun organisaties en daarmee ook naar baanbehoud en duurzame 
inzetbaarheid van hun medewerkers. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, treffen ze 
maatregelen voor zowel het zittend als op termijn instromend jong personeel. 

De tabel op de volgende bladzijde biedt – wederom met oog op de overzichtelijkheid- een 
samenvatting van het gehele plan van aanpak.
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Knelpunt

Krimp in de 
kinderopvang en 
kwaliteitsdiscrepantie 
In voorschoolse 
voorzieningen

Krimp in de 
kinderopvang

Kwaliteitsdiscrepantie

Toekomstbestendige 
instroom

Thema uit de regeling

- Goed werkgever – en 
    werknemerschap

- Mobiliteit 
- Van werk naar werk
- Goed werkgeverschap

- Duurzame 
   inzetbaarheid
- Goed werkgever- en 
   werknemerschap

- Arbeidsinstroom en 
 begeleiding jongeren

Doel

- Inzicht in duurzame 
   inzetbaarheid van 
  personeel en 
- bij medewerkers 
  bewustwording van 
  competenties

- Dreigende  
   werkloosheid 
   voorkomen
- van baan naar baan
- werkloosheid bekorten

- Behoud van banen
- Continuïteit van werk
- Voldoen aan 
   kwaliteitseisen

- Toekomstbestendig 
   opgeleide jongeren

Sector(en)

Kinderopvang 
Peuterspeelzaalwerk

Kinderopvang

Kinderopvang/Pszw
Primair onderwijs

Kinderopvang/Pszw
Primair Onderwijs

Kopv – Pszw - PO

Beroepsopleidingen

Schema: plan van aanpak rotterdam-rijnmond

Maatregel M1-4

m1
Scan en 
loopbaangesprek

m2
- Transfercentrum incl. 
   een  voorziening 
   arbeidsfit

- Convenant werkgevers

m3
- Bijscholing 
   kwaliteitseisen
   Opscholing naar mbo4 
   en AD

- Bijscholing  
   interdisciplinair 
   samenwerken

m4
- Bijscholing 
   werkbegeleiders 
   kinderopvang
- Additionele scholing 
   aan  studenten i.v.m. 
   taaleisen
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maatregelen als daartoe aanleiding is. Een goed werknemer heeft 
inzicht in zijn of haar competenties en neemt verantwoordelijkheid 
voor zijn of haar loopbaan. 

doelgroepen
Medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

maatregel: scan en loopbaangesprek
Werkgevers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bieden 
hun medewerkers een scan aan die hun competenties, leerpoten-
tieel en persoonlijkheid meet. Daartoe gebruiken zij de gevalideerde 
AMN-Insight test, die een erkend en betrouwbaar beeld geeft. 
Op basis van de uitkomsten van de scan vindt een loopbaan-
gesprek plaats. Thema’s als bijscholing, keuze voor een leeftijds-
specialisatie of verdieping op andere wijze en wederzijdse toe-
komstverwachtingen komen daarin aan de orde. Naar aanleiding 
van de loopbaancheck worden concrete afspraken gemaakt over 
de scholing die nodig is om de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerker te bevorderen. 
De scan is dus een goed hulpmiddel bij het bepalen van de actuele 
en toekomstige bijscholingsbehoefte en - noodzaak en de interne 
mobiliteit. Ze vormt een startpunt voor maatregel 3 in dit sector-
plan die gericht is op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Voor management en ondersteunend personeel (o.a. praktijkop-
leiders, werkbegeleiders) is een andere scan beschikbaar. De HFM 
biedt inzicht in competenties en drijfveren, en geeft eveneens het 
gewenste inzicht in scholingsbehoefte en interne mobiliteit. 

Als daar aanleiding toe is, kan in aanvulling op voornoemde testen 
ook de Taalmeter worden gebruikt; een gevalideerde (gratis) scan 
van de Stichting Lezen en Schrijven die in 15 minuten inzicht geeft 
of de medewerker tot de laaggeletterden behoort. 

Bereik
In de sectoren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk krijgen in 
totaal 871 pedagogisch medewerkers en 60 leidinggevenden 
een scan en loopbaangesprek.

Zonder sectorplan
Zonder sectorplan hebben de werkgevers niet de middelen om op 
deze grote schaal te investeren in hun medewerkers. Dit terwijl 
de meeste werkgevers aangeven hun mbo3-medewerkers 
graag te willen behouden. Deze werknemers zijn namelijk in het 
bezit van kwaliteiten die hard nodig zijn in de opvang en 
begeleiding van jonge kinderen, zoals sensitieve en verzorgen-
de competenties. Tegelijkertijd hebben de werkgevers, met oog 
op de continuïteit van hun organisatie, medewerkers nodig die 
over de juiste competenties beschikken om aan alle kwaliteits-
eisen te kunnen blijven voldoen. De toenemende subsidie-
voorwaarden in de vorm van steeds zwaardere kwaliteitseisen en 

3.2 uitWerking van maatregelen 
van regionaal arbeidsmarktknelpunt naar maatregel, bereik en 
kosten

In de uitwerking van de maatregelen in dit plan leggen we steeds 
de verbinding met de regionaal ervaren arbeidsmarktknelpunten 
en bijbehorende thema’s uit de regeling sectorplannen. Bij elk van 
de vier maatregelen presenteren we ook het bereik ervan.

3.2.1 maatregel 1: inzicht en bewustwording door scan 
en loopbaangesprek

 

Werkgevers en werknemers worden in de regio geconfronteerd 
met toenemende kwaliteitseisen en structuurveranderingen. De 
gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld nog onlangs een conve-
nant met de sector afgesloten om opbrengstgericht werken te 
bevorderen, Vlaardingen heeft ingrijpend vve-beleid geformuleerd 
als ware ze een van de G37. Initiatieven tot intensievere samen-
werking en structuurwijzigingen zien we terug in de gehele regio. 

Werkgevers in de kinderopvang staan daarmee voor een dubbele 
opdracht: zij moeten reorganiseren en afscheid nemen van een 
aantal medewerkers en zich tegelijkertijd, omwille van de continuïteit 
hun organisatie, voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen 
dat hun medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. 

Door de toenemende kwaliteitsdruk is het belangrijk dat werk-
gevers inzicht hebben in de competenties van hun medewerkers. 
Wie heeft welke bijscholing nodig?

Voor werknemers is het zaak zich bewust te worden van de eigen 
competenties, hun huidige en toekomstige mogelijkheden binnen 
of buiten de sector. Zij kunnen daarmee meer verantwoordelijk-
heid oppakken voor hun eigen loopbaan. 

thema/doel: goed werkgever- en werknemerschap
Een goed werkgever bevordert een goede mix tussen aanwezige 
en gevraagde competenties in zijn of haar organisatie, en neemt 

competentiescans zijn nodig om inzicht te kunnen 
krijgen in onder meer de scholingsbehoefte en het 
gemak en de snelheid waarmee de medewerker (bij) 
kan leren. op basis van de uitslag van de scan vindt 
een loopbaangesprek plaats en stelt de medewerker 
samen met haar leidinggevende een scholingsplan 
op. mits hierna ook daadwerkelijk een relevant 
scholingstraject volgt - al dan niet binnen het kader 
van het sectorplan – worden alle kosten van deze 
maatregel gecofinancierd vanuit de sectorgelden.
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te behalen certificaten op meer cognitief niveau stellen de werkgevers daarom voor moeilijke keuzes. Dit sectorplan maakt een 
intensieve investering in het bestaande personeelsbestand mogelijk. Naar verwachting blijft daarmee het merendeel van de mbo3-
gekwalificeerden voor de sector behouden. Zonder sectorplan was een dergelijke investering onmogelijk: in de kinderopvang gaan de 
zaken immers al jaren ‘slecht’. De scan is een eerste stap in deze investering: competenties én leerpotentieel worden hierdoor 
zorgvuldig in kaart gebracht en dat is de basis voor alle vervolgstappen (maatregel 3).

samengevat:

Maatregel 1

Knelpunt

Thema

Doel

Maatregel

Doelgroep

Bereik

Beoogd resultaat

Investering

Eigen financiering

Zonder sectorplan

(additionaliteit)

Na afloop 

Krimp in de kinderopvang en kwaliteitsdiscrepantie voorschoolse voorzieningen

Goed werkgever – en werknemerschap, duurzame inzetbaarheid

Inzicht en bewustwording in arbeidsmarktpositie en bijscholingsbehoefte/- noodzaak ten behoeve van 

duurzame inzetbaarheid

Scan en loopbaangesprek

Pedagogisch medewerkers, management en ondersteunend personeel in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

871 Pedagogisch Medewerkers en 60 leidinggevenden

Medewerkers en hun werkgevers hebben inzicht verkregen in de competenties en het leerpotentieel van 

medewerkers in relatie tot de actuele kwaliteitseisen en hun duurzame inzetbaarheid in de toekomst. Op 

basis van dit inzicht kan deskundigheidsbevordering gefundeerd worden aangeboden (zie maatregel 3)

 € 233.823,- in totaal

Werkgevers dragen 50% bij in de kosten; het totaalbudget is gebaseerd op intekening van hen

De scan is een basis voor de verdere investering in personeel, met als belangrijkste doel preventie baanverlies. 

Door de scan kan daarop gericht worden ingezoomd. Zonder plan zou deze investering niet haalbaar zijn, en 

zou er ook geen aanleiding zijn om op deze grote schaal te scannen. Naar schatting betekent dit op termijn 

baanverlies voor de helft van de mbo3-gediplomeerden.

De uitgangssituatie is met deze inhaalslag aanmerkelijk verbeterd: arbeidsmarktperspectieven zijn 

behouden en verbeterd, deskundigheidsbevordering heeft plaatsgevonden en intersectorale samenwerking 

is tot stand gebracht. Continuering uit reguliere middelen.



22     Woordenschat en daadkracht!

3.2.2 maatregel 2: arbeidsbemiddeling via transfercentrum
regionaal arbeidsmarktknelpunt: krimp in de kinderopvang
In de komende twee jaren zullen naar verwachting alsnog ca. 300 medewerkers uitstromen als gevolg van de vraaguitval in 
de sector. In het huidige tijdsbestek zal de mobiliteit binnen de sector in onze regio uiterst beperkt zijn. Ook liggen in andere 
branches ‘de banen niet voor het opscheppen. De werkloosheid in Rotterdam en omgeving is met 14% werkzoekenden de 
hoogste van Nederland. Dat vraagt om deskundige begeleiding door een Transfercentrum, een organisatie die een goed 
aanbod heeft in loopbaanondersteuning en veel inzicht in de regionale arbeidsmarkt. 

thema’s/doelen: mobiliteit, van-werk-naar-werk en goed werkgeverschap 
Werkgevers in de kinderopvang willen vanuit goed werkgeverschap ruimhartig meewerken aan het begeleiden van werk 
naar werk en het bekorten van de duur van werkloosheid van werknemers die ze moeten ontslaan. 

doelgroep
Met ontslag bedreigde medewerkers uit de kinderopvang.

maatregelen: transfercentrum, werkgeversconvenant

a. Het transfercentrum voor medewerkers uit de kinderopvang wordt ingericht voor met ontslag bedreigde medewerkers. 
Om niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden zal het naar alle waarschijnlijkheid een op de kinderopvang toegespitste 
specifieke afdeling worden van een bestaand centrum. Medewerkers worden begeleid van werk naar werk, waarbij 
nadrukkelijk ook de oriëntatie op andere branches en waar nodig omscholing aan de orde zal zijn: een verbetering van de 
arbeidsmarktsituatie in de kinderopvang laat immers volgens prognoses nog wel enige tijd op zich wachten. In het 
transfercentrum wordt hen coaching en training aangeboden en met behulp van loopbaantesten en toegang tot 
vacaturebanken en/of een online loopbaancentrum. Het centrum zal de meest nauwe relatie onderhouden met UWV, 
potentiële werkgevers en beschikbare arbeidsmarktinformatie. Deelnemers kunnen gebruik maken van de volgende 
dienstverlening: 
• Individuele loopbaanbegeleiding 
• Servicedesk 
• Persoonlijkheidstesten 
• Digitaal portfolio 
• Workshops en netwerkbijeenkomsten 
• Groepstrajecten 
• Vacaturebank en vacaturemailer
• Online loopbaancentrum C3werkt!

deze maatregel wordt niet gesubsidieerd vanuit de 
sectorgelden. organisaties in de regio die onder 
de cao kinderopvang vallen en hun medewerkers 
gebruik willen laten maken van (gesubsidieerde) 
mobiliteitstrajecten kunnen wel terecht bij fcb. 
voor meer informatie zie: 
http://www.fcb.nl/kinderopvang
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Omdat de huidige arbeidsmarkt voor velen leidt tot langdurige werkloosheid, wordt in overleg met het UWV een voorziening binnen 
het transfercentrum in het leven geroepen die ontslagen medewerkers de gelegenheid biedt om ‘arbeidsfit’ te blijven. Ontslagen 
medewerkers kunnen daar op vrijwillige basis een of twee dagen per week gebruik van maken. Aangezien de perspectieven voor een 
terugkeer in de kinderopvang voor hen niet optimaal zullen zijn, kunnen zij zich in die tijd op verschillende manieren oriënteren op een 
wending in hun carrière, op andere branches en op het verwerven van de daarbij behorende kwalificaties. Daartoe wordt continu de 
meest actuele informatie van het UWV gebruikt.
b. Werkgevers uit alle drie de sectoren sluiten met elkaar een convenant af waarin zij met elkaar afspreken dat zij – in geval van 
vacatures – de medewerkers die vanuit het transfercentrum solliciteren beschouwen als een interne kandidaat, mits zij over de juiste 
kwalificaties beschikken.

Bereik
Trajecten in het transfercentrum zijn beschikbaar voor 100 medewerkers. 

Zonder sectorplan
Voor medewerkers die de komende twee jaren ontslagen zullen worden, is zonder intensieve begeleiding de kans op een nieuwe baan 
uiterst gering. Nu al is er een overschot van bijna 23% aan mensen met het diploma sociaal agogisch werk 3 in de regio Rijnmond. Voor 
de meerderheid van degenen die nog ontslagen gaan worden kan door dit sectorplan de instroom in de bijstand na hun UWV-periode 
voorkomen worden.

samengevat:

Maatregel 2

Knelpunt

Thema's

Doel

Maatregel

Doelgroep

Bereik

Beoogd resultaat

Investering

Eigen financiering

Zonder sectorplan

(additionaliteit)

Na het plan 

Krimp in de kinderopvang

Mobiliteit, van-werk-naar-werk, goed werkgeverschap

Met ontslag bedreigde medewerkers begeleiden naar een nieuwe baan binnen of buiten de branche, zodat de 

periode van werkloosheid zo kort mogelijk blijft

a. Transfercentrum voor met ontslag bedreigden

b. Werkgeversconvenant van drie sectoren

Met ontslag bedreigde en ontslagen medewerkers kinderopvang

a. Transfercentrum: 100 medewerkers

100 medewerkers hebben steun ondervonden bij hun oriëntatie op een nieuwe baan en hebben daarmee hun 

periode van werkloosheid versneld afgesloten

Transfercentrum: € 300.000,-

Betreffende werkgevers dragen aan 50% van de kosten

Langdurige werkloosheid en instroom in de bijstand voor bijna 100 ontslagen medewerkers

Is conform prognose de krimp in de kinderopvang voorbij en hebben de ontslagen medewerkers een nieuwe 

werkkring gevonden
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3.2.3 maatregel 3: duurzame inzetbaarheid door middel 
van bij- , om- en opscholing
regionaal arbeidsmarktknelpunt: kwaliteitsdiscrepantie door 
veranderende context
De hoge ambities in grootstedelijke gebieden hangen samen 
met de samenstelling van de bevolking. Zestig procent van de 
0-12 jarige kinderen heeft een allochtone achtergrond en/of 
ouders die laag opgeleid zijn. Zij groeien daarmee op in sub-
optimale omstandigheden voor zover het hun kansen op een 
goede schoolloopbaan betreft. Er komt in een dergelijke situatie 
bij hen niet uit wat er in zit. Juist bij deze groep is veel te winnen 
door al in de vroege levensjaren extra aandacht te schenken 
aan hun ontwikkeling.

Kwaliteitseisen
Dit maakt dat zowel rijks- als gemeentelijke overheden hoge 
eisen stellen aan de professionaliteit van medewerkers in 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair onderwijs. Taal-
eisen aan medewerkers, ontwikkelingsgerichte programma’s, op-
brengstgerichte werkwijzen, invoering van ouder-ondersteunende 
methodieken, signalering en opvang van zorgkinderen… het is 
een niet aflatende stroom aan kwaliteitseisen waar de orga-
nisaties aan moeten voldoen. Zowel de GGD als de Rijksinspectie 
Onderwijs toetsen of aan de eisen is voldaan.

In de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk is dit meer dan 
in het primair onderwijs een opgave omdat het personeels-
bestand daar voor 65% bestaat uit mbo- geschoolde pedagogisch 
medewerkers waarvan ruim driekwart een mbo3-diploma heeft. 
Dit diploma geldt officieel nog steeds als toereikend voor een 
werkkring in beide sectoren. Maar de hoeveelheid competenties 
die de medewerkers moeten bijleren in de beroepspraktijk is 
zo groot dat de grenzen van wat haalbaar is in zicht komt. Dat 
maakt dat werkgevers speciale condities moeten creëren om hun 
mensen goed inzetbaar te houden. Voor de medewerkers die vve 

aanbieden, is het niet behalen van de vereiste certificaten vanwege 
subsidievoorwaarden per 1-1-2016 een reden tot ontslag. De 
overige pedagogisch werkers op niveau 3 kunnen inzetbaar 
blijven als zij bijvoorbeeld kiezen voor een smallere leeftijds-
setting (bij 0-2 jarigen, 2-4, 4-8 of 8-12 jarigen) en hun inzicht, 
kennis en vaardigheden door middel van bijscholing verder ver-
diepen. Ook een functiemix van een mbo- en hbo-geschoolde 
medewerker op één groep is een goed middel om de inzet-
baarheid van de mbo ’er te vergroten. Coaching on the job ten 
slotte, is voor mbo’ers een probate manier om te leren reflecteren 
en hoe je de ‘transfer’ maakt van theorie naar praktijk. 

Door de toenemende kwaliteitseisen worden ook steeds vaker 
hoger opgeleiden ingezet in de kinderopvang. Zittend personeel 
met voldoende leerpotentieel zou de gelegenheid moeten krijgen 
zich op te scholen. Zo vergroot hun arbeidsmarktperspectief 
en blijven ze duurzaam inzetbaar. Medewerkers met een mbo-
3 diploma kunnen in een jaar opscholen naar PW4 via de Derde 
Leerweg en zo hun mbo4-kwalificatie behalen. Medewerkers 
met een mbo-4 diploma kunnen in twee jaar in deeltijd het hbo 
Associate Degree diploma Pedagogisch Educatief Medewerker 
behalen: AD Pem, een vve-specialisatie op hbo-niveau. 

De bevolkingssamenstelling van de regio heeft ook zijn weerslag 
op de samenstelling van het personeelsbestand in kinder-
opvang en peuterspeelzaalwerk. Naar schatting heeft een op 
de 3 medewerkers een niet-Nederlandse achtergrond (NB. 
Rotterdam kent 37% niet-westerse allochtonen). Additionele 
ondersteuning bij het behalen van het vereiste taalniveau is 
gewenst, vooral voor degenen in de kinderopvang die andere 
dan vve-taken uitvoeren. Die zijn nog minder dan de vve-mede-
werkers gewend aan de taalvaardigheidseisen en de scholing 
die daarvoor nodig is. Ook laaggeletterden in de sector zijn 
gebaat bij extra ondersteuning.

structuurwijziging
Een op zich aantrekkelijk en uitdagend toekomstperspectief 
voor alle sectoren is de intensivering in de onderlinge samen-
werking, met als stip op de horizon het integraal kindcentrum 
voor 0-12 jarigen. Dit betekent echter wel dat medewerkers uit 
alle betrokken sectoren de vaardigheden in huis moeten hebben 
om goed te kunnen functioneren in dergelijke brede organisaties. 
Medewerkers uit het primair onderwijs die als hbo’er worden 
ingezet in peutergroepen, hebben bovendien bijscholing en/of 
coaching nodig op de ontwikkeling en pedagogiek van het jonge 
kind.

alle onderdelen van deze maatregel, gericht op bij-, 
op- en nascholing van pedagogisch medewerkers, 
zijn subsidiabel. dit geldt niet voor de scholings-
trajecten voor hbo-geschoolde leerkrachten die 
met peutergroepen werken. dat wil overigens niet 
zeggen dat zij geen bijscholing of coaching nodig 
hebben op de ontwikkeling en pedagogiek van het 
jonge kind. het is echter geen aan de arbeidsmarkt 
gerelateerd probleem. daarom kan deze submaat-
regel niet gesubsidieerd worden vanuit de sector-
gelden. hopelijk vinden de scholen andere middelen 
om deze noodzakelijk kwaliteitsslag te maken. een 
klein onderdeel van maatregel 4, de bijscholing 
van twintig werkbegeleiders, is nadat duidelijk 
werd dat maatregel 4 verder niet subsidiabel was, 
verplaatst naar maatregel 3.
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thema’s/doelen: duurzame inzetbaarheid en goed werkgever- en werknemerschap.
De organisaties in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk nemen hun verantwoordelijkheid om te 
blijven voldoen aan de kwaliteits-eisen en bieden hun medewerkers bij- om- en opscholing aan 
die hun duurzame inzetbaarheid vergroot. Verder wordt in alle sectoren bijscholing aangeboden 
die intensiever samenwerken mogelijk en succesvol maakt.

doelgroepen
Pedagogisch medewerkers in kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk; en (voorheen ook) leer-
krachten uit het primair onderwijs.

maatregel
Er is een menukaart gemaakt met verschillende thema’s op het gebied van deskundig-
heidsbevordering, gerelateerd aan de ontwikkelingen die vooral in deze regio gevoeld worden, 
zoals de extra eisen op het gebied van taal, opbrengstgericht werken en een samenwerking 
met professionals uit andere sectoren. Het kan gaan om korte cursussen, meerdaagse trainin-
gen en coaching on the job, maar ook om opscholing naar mbo4 en AD PEM. De gemene deler is 
de noodzaak voor medewerkers om zich de betreffende stof en vaardigheden eigen te maken 
om aan de toenemende kwaliteitseisen te blijven voldoen. Daarmee werken zij aan het behoud 
van hun baan en blijven ze duurzaam inzetbaar in een veranderende werkomgeving.

De indeling is gebaseerd op de mogelijkheid van baanverlies als gevolg van individuele eisen 
waaraan de medewerker conform subsidievoorwaarden moet voldoen, of waaraan de werkgever 
conform diezelfde voor-waarden moet voldoen (a en b). Een derde categorie is dreigend baan-
verlies vanwege de ontwikkelings-gerichte functie in de kinderopvang en het baanbehoud van 
specifiek mbo3-medewerkers. Categorie d is de bijscholing die noodzakelijk is vanwege de 
kwaliteitsdiscrepantie als gevolg van alle ontwikkelingen. De laatste categorie bestaat uit (op)
scholing die erop gericht is medewerkers een beter perspectief op de arbeidsmarkt te bieden:

a. Preventie baanverlies : ondersteuning taalscholing
b. Preventie baanverlies: additionele coaching OpbrengstGericht Werken (OGW)
c. Preventie baanverlies: inzetbaarheid mbo3-gekwalificeerden
d. Kwaliteitsdiscrepantie: bijscholing op actuele thema’s
e. Arbeidsmarktperspectief: opscholing van PW3 naar PW4, en van PW4 naar Associate 
 Degree (2-jarig hbo)
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maatregel 3: overzicht duurzame inzetbaarheid

Scholing

Taal voor 
laaggeletterden

Allemaal Taal

Verdieping 
pedagogische kennis 
werken met smalle 
leeftijdsetting (0-2, 2-4, 
4-8, 8-12 jarigen)

Methodisch werken

Additionele coaching 
bij Opbrengst Gericht 
Werken (OGW)

Ouderbetrokkenheid/ 
ontwikkelings-
ondersteunend gedrag

T-shaped professional: 
samenwerken met 
andere disciplines

Kopklas van PW3 
naar PW4

AD opleiding 
Pedagogisch Educatief 
medewerker

Bijscholing op actuele 
pedagogisch – 
didactische inzichten

Pedagogiek en 
ontwikkeling jonge kind

Doel

Inzetbaarheid vergroten

Voor interne mobiliteit 
van reguliere kopv naar 
vve

Vakkennis vergroten, 
noodzakelijk t.b.v. 
inzetbaarheid 

Planmatig en 
onderbouwd leren 
werken

Verplichte certificaten 
bereikbaar maken voor 
mbo3 pm’ers

Pm’ers leren hoe zij 
ouders ont-
wikkelingsonder-
steunend gedrag 
kunnen bevorderen (eis 
van Rijk/G 37)

Medewerkers vanuit 
verschillende 
organisaties 
voorbereiden op 
samenwerken in IKC

Pm’ers van niveau 3 in 
een jaar opscholen naar 
pm4

Pm’ers met niveau 4 in 2 
jaar in deeltijd opleiden 
tot hbo VVE-specialist

Instroom adequaat en 
toekomstgericht 
opleiden

Kennis verdiepen in 
pedagogisch didactische 
werkwijze in nulgroep

Doelgroep

Medewerkers 
kinderopvang
met taalniveau < 2F

Pm’ers die in vve willen/
moeten werken doch 
niet vereist taalniveau 
hebben

Mbo3 breed opgeleide 
Pm’ers 

Pm’ers in kopv die geen 
vve aanbieden

Mbo3 medewerkers die 
vve aanbieden (en voor 
wie OGW-certificaat 
met uitsluitend scholing 
onbereikbaar is)

Pm’ers in kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk

Pm’ers in kopv en pszw, 
leerkrachten po

Pm’ers met niveau 3

Pm’ers met niveau 4

Vakdocenten ROC’s

Hbo-leerkrachten en 
algemeen opgeleide 
hbo-pedagogen

Resultaat

Pm’ers bereiken 
niveau 2F

Pm’ers behalen 
certificaat 3F
(verplicht voor vve)

Pm’ers verdiepen hun 
vakkennis en kunnen 
daarmee behouden 
blijven voor de kopv.

Kwaliteit van werken 
verbetert

Door coaching on the job 
naast de aangeboden 
cursus kunnen mbo3-
medewerkers het 
verplichte certificaat 
behalen

Onderwijsinspectie en 
GGD beoordelen 
betrokkenheid als 
voldoende 
(subsidievoorwaarde)

Doelstelling van IKC 
bereikbaar maken = 
integraal model voor 
opvang, ontwikkeling en 
onderwijs 

Pm’ers behalen diploma 
PW 4

Pm’ers behalen het AD 
Pem-diploma

Studenten adequaat 
opgeleid 

Kwaliteit verbeteren van 
hbo-inzet in nulgroep

Effect

Behoud van baan en 
vergroten 
zelfredzaamheid

Behoud van baan, 
vergroten kansen 
arbeidsmarkt

Behoud van baan, 
betere 
ontwikkelingskansen 
voor jonge kinderen

Basis voor betere 
inzetbaarheid

Behoud van banen en 
betere ontwikkelings-
kansen voor peuters

Organisatie behoudt 
subsidie, kinderen meer 
kansen

IKC fungeert inhoudelijk 
zoals bedoeld door 
realiseren van synergie 
en doorgaande lijn 
tussen afdelingen

Grotere kansen op 
arbeidsmarkt en 
baanbehoud

Voldoen aan grote vraag 
naar hbo vve-
specialisten

Grotere baankansen na 
afstuderen

Verbeterde 
ontwikkelingskansen 
van peuters en betere 
doorgaande lijn
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Maatregel 3

Knelpunt

Thema's

Doel

Maatregel

Doelgroep

Bereik

Beoogd resultaat

Investering

Eigen financiering

Zonder sectorplan

(additionaliteit)

Kwaliteitsdiscrepantie door veranderende context

Duurzame inzetbaarheid, goed werkgever- en werknemerschap

Medewerkers blijven door deskundigheidsbevordering duurzaam inzetbaar; hun kans op baanverlies wordt 

kleiner, arbeidsmarktperspectief wordt groter.

Bijscholing en additionele coaching t.b.v. kwaliteitseisen taal en OGW; 

bijscholing en coaching op inzetbaarheid mbo3-gekwalificeerden; 

bijscholing op actuele ontwikkelingen t.b.v. vermindering kwaliteitsdiscrepantie;

opscholing naar PW4 en Associate Degree PEM (hbo).

Medewerkers uit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

Vanuit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: 2100 interventies voor 1409 unieke medewerkers

Naar schatting 750 pedagogisch medewerkers kunnen door bijscholing gaan voldoen aan kwaliteitseisen 

waardoor ontslag voorkomen wordt; allen blijven duurzaam inzetbaar en hebben hun arbeidsmarktpositie 

verbeterd.

2.257.323, -

Alle scholing is op intekening; betreffende werkgevers betalen 50% van de kosten

Is een dergelijke investering in medewerkers ondenkbaar. Zelfs de helft van de investering (die werkgevers 

nu op gaan brengen) zou zonder sectorplan niet hebben plaatsgevonden. Gevolg is dat voor de risicogroepen 

baanverlies dreigt (taalzwakken per 1-1-2016 en mbo3 op middellange termijn). Grove inschatting is dat dit 

voor tenminste 750 pedagogisch medewerkers zal gelden. 

Bereik
Vanuit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: 1409 unieke personen
Vanuit primair onderwijs: 270 unieke personen

a. preventie baanverlies: taal 366 pedagogisch medewerkers
b. preventie baanverlies OGW 349 pedagogisch medewerkers
c. preventie baanverlies: mbo3 854 pedagogisch medewerkers
d. kwaliteitsdiscrepantie: bijscholing 384 pedagogisch medewerkers
  270 leerkrachten
e.arbeidsmarktperspectief 98 BBL kopklas PW3 >PW 4
  38 AD vve-specialist
f. werkbegeleiders (zie blz. 28) 20 werkbegeleiders  

In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met 270 leerkrachten (een investeringspost van circa 248.130) 
maar deze submaatregel kon niet worden gecofinancierd.

samengevat:
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3.2.4 maatregel 4: toekomstbestendige instroom en 
adequate beroepspraktijkvorming (bpv)
arbeidsmarktknelpunt: toekomstbestendige instroom
De ROC’s stemmen hun instroomvolume nu al zo veel mogelijk af 
op de arbeidsmarktperspectieven van studenten bij uitstroom. 
Hoewel zij in de regio vorig schooljaar al zo’n 750 minder studenten 
hebben aangenomen in de opleidingen PW3 en PW4, laten prog-
noses met betrekking tot overschotten in de sector zien dat nog 
een verdergaande beperking te overwegen is. Ook is het relevant 
om bij de instroom van studenten alert te zijn op haalbaarheid 
van niveau 4, aangezien dat diploma meer toekomstperspec-
tief biedt op de arbeidsmarkt.

Niet alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief opzicht zijn 
nog enkele slagen te slaan. De ontwikkelingen in de wereld van 
opvoeding en onderwijs gaan zo snel dat de zorg terecht is dat 
de nieuwe instroom in de sector onvoldoende actueel opgeleid 
is. Dit zal hun kansen op de arbeidsmarkt – gezien het overschot 
aan personeel – ernstig verminderen. Voor een bijdetijdse oplei-
ding is een inhaalslag voor de docenten van de ROC’s wenselijk. 
Door het vergroten van hun eigen deskundigheid op de actuele 
thema’s kunnen zij hun studenten beter opleiden voor een toe-
komstbestendige functie. ROC’s zullen in hun reguliere 
scholingsbeleid voor hun docenten aansluiten bij de hiervoor 
benoemde thema’s.

In die opleiding zal ook veel aandacht besteed moeten worden 
aan ’education permanente’, een leven lang leren. Het is be-
langrijk dat studenten zich (als toekomstig werknemers) een 
attitude eigen maken waarin zij verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen professionele ontwikkeling én de waarde gaan 
inzien van het vergroten van hun vakmanschap.

Wederom heeft de bevolkingssamenstelling in de regio effect op de studen-
tensamenstelling: deze hebben vaker een niet-westerse achtergrond dan 
gemiddeld in Nederland. In Rotterdam is bij de centrumlocaties van de 
opleiding Pedagogisch Werk (PW) zelfs 70% van de studenten allochtoon. 
Het verdient de voorkeur om hen al gedurende hun opleiding extra te scholen 
zodat zij daar al bij de start van hun carrière profijt van hebben. Immers: 
“In de aanpak van het bevorderen van geletterdheid valt de meeste winst 
te behalen onder jongeren die voldoende geletterd het initieel onderwijs 
verlaten en de arbeidsmarkt opgaan”31.

De sectoren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kunnen voor hun werk-
zaamheden in de voor- en vroegschoolse educatie uitsluitend medewer-
kers inzetten met een taalvaardigheid op 3F niveau32. In het kwalificatie-
dossier PW3 is een 2F niveau echter standaard. Aangezien studenten met 
een 3F certificaat beduidend meer perspectief hebben op de arbeidsmarkt 
vraagt dit extra aandacht. 

Ook de aandacht voor rekenvaardigheden op niveau 3F groeit. Naar ver-
wachting zal dit binnen enkele jaren eveneens een kwaliteitseis aan alle 
pedagogisch werkers worden. Dit zal opnieuw een flink beroep doen op 
studenten, opleidingen en werkveld. NB. Laaggeletterde studenten in 
de opleiding Pedagogisch werk zijn er nauwelijks: zij worden al enige 
tijd geadviseerd een andere richting dan PW3 te kiezen.

Op dit moment is de kans op een stageplaats in de kinderopvang in 
Rotterdam-Rijnmond nog steeds beschreven als ‘voldoende’33. Wel legt 
het begeleiden van stagiaires in deze tijden van reorganisatie een grote 
druk op praktijk- en werk-begeleiders in de sector. Instellingen voor kinder-
opvang en ROC’s werken in een regionaal convenant (FCB) aan verbete-
ringen. Deze innovaties worden buiten dit sectorplan om uitgevoerd. 
Wel zullen 20 werkbegeleiders uit de praktijk van kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk bijgeschoold worden om ook in hun stagebegelei-
ding aan te sluiten bij de actuele inzichten.

thema’s/doelen: arbeidsinstroom en begeleiding jongeren
De beroepsopleidingen willen ‘scholen voor de toekomst’. Daarbij snijdt het 
mes aan twee kanten: jongeren worden adequaat – met een actueel en 
toekomstbestendig curriculum - voorbereid op hun loopbaan. Werkgevers 
hebben een voorkeur voor instromers met actuele bagage en een leergierige 
houding. 

doelgroep
Werkbegeleiders in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
Voor extra taalscholing: studenten van de opleiding PW 3 en 4 (wij pleiten 
voor zowel BOL- als BBL-studenten: zonder 3F-certi-ficaat is de kans op 
een baan gering en andersom stijgt die kans enorm mét certificaat). 

maatregel
a. Met beide ROC’s in de regio worden afspraken gemaakt over verdere 
 afstemming van de instroom van studenten op hun arbeidsmarkt-
 perspectieven. Ook zal in het reguliere scholingsbeleid voor docenten  
 de thematiek zoals benoemd in dit sectorplan worden aangeboden.
b. Werkbegeleiders ontvangen bijscholing om hun stagebegeleiding te 
 optimaliseren.

tot voor kort werden studenten pedagogisch werk 
niveau 3 opgeleid en geëxamineerd op taalniveau 2f. 
dit niveau is echter niet meer voldoende om te kunnen 
werken binnen de kinderopvang en zeker niet binnen 
de voor- en vroegschoolse educatie. daarom is het 
van groot belang dat ook nieuwe instroom aan de 
verhoogde taaleisen voldoet en is dit opgenomen 
als onderdeel in het sectorplan. helaas kunnen de 
regionale opleidingscentra niet op een bijdrage van-
uit de sectorgelden rekenen: (bol)studenten vallen 
als doelgroep niet binnen de subsidieregeling. na 
afsluiting van een succesvolle - ook in het plan ge-
noemde – pilot ‘verbetering taalvaardigheid pedago-
gisch medewerkers in de vve’, besloten beide roc’s 
desalniettemin alle pw-3 studenten op enkele rele-
vante onderdelen standaard te gaan opleiden tot 
niveau 3f. 
de bijscholing van 20 werkbegeleiders uit de praktijk 
van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - zodat 
deze in hun stagebegeleiding aan kunnen sluiten bij 
de actuele inzichten - wordt wel vanuit de sector-
gelden gesubsidieerd. deze interventie is in de be-
groting aan maatregel 3 toegevoegd.
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31   Kabinet: Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015
32   In de toekomst verwacht men niet alleen voor vve, maar voor alle pedagogisch werkers een verhoging van de taaleis
33   Calibris: Kans op stage, januari 2014

samengevat:

c. Taalscholing naar niveau 3F wordt aangeboden aan meer 
 PW-studenten,  zowel BBL als BOL.

De ROC’s verruimen hun aanbod aan taalscholing tot niveau 3F. 
Met name voor studenten van niet-westerse origine is deze 
aanpak gewenst. Diverse initiatieven, waaronder een pilot bij 
ROC Albeda, laten zien dat deze extra investering op het gebied 
van taalscholing leidt tot snelle en zeer positieve resultaten. Ook 
de studenten zelf zijn zich terdege bewust van de noodzaak 
hun taalvaardigheid te verbeteren. Dit blijkt onder meer uit het 

feit dat er voor eerdergenoemde pilot veel meer aanmeldingen 
waren dan er studenten geplaatst konden worden. Zowel BBL- 
als BOL-studenten hebben voor hun kansen op een baan een 
goede taalvaardigheid, liefst met 3F-certificaat, nodig.

Bereik
a. Circa 80 docenten van de PW-opleidingen 
b. 20 werkbegeleiders
c. Verruiming van de taalscholing aan 750 studenten.

Maatregel 4

Knelpunt

Thema's

Doel

Maatregel

Doelgroep

Bereik

Beoogd resultaat

Investering

Eigen financiering

Zonder sectorplan

(additionaliteit)

Na het plan 

Toekomstbestendige instroom

Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren

Studenten PW kansrijker maken op de arbeidsmarkt door betere stagebegeleiding en door een hoger 

taalvaardigheidsniveau

a.  afspraken met betrekking tot beperking van de instroom in opleiding PW3 en 

 bijscholing docenten PW3 en PW4

b.  deskundigheidsbevordering werkbegeleiders

c.  verruiming lessen t.b.v. taalniveau 3F

 

Docenten van de opleiding PW3 en PW4

Werkbegeleiders in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Studenten van PW3 en PW4 (zowel BBL als BOL)

a. Docenten: 80 en daarmee studenten indirect: 1300 jaarlijks

b. 20 werkbegeleiders

c.   750 Studenten PW, waaronder veel niet-westerse allochtonen

Jongeren komen beter voorbereid, met de gevraagde certificaten en dus kansrijker, op de arbeidsmarkt

totaal: € 230.000, -

Bijscholing van docenten volledig op basis van eigen financiering; bijscholing werkbegeleiders voor 50% 

door werkgevers; extra taalscholing: 50% door ROC’s.

Is het ’dweilen met de kraan open’: onvoldoende opgeleide instroom heeft weinig kans op een baan en 

moet van meet af aan bijgeschoold. Uitstroom van de opleiding is in de regio komend jaar zo’n 500 

afgestudeerden. 

Hebben ook nieuwe studenten en stagiaires nog jarenlang profijt van de opgedane kennis en ervaring 

van docenten en werkbegeleiders.
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3.3  meerWaarde van dit plan: nieuWe kanSen!
De meerwaarde van dit plan is te benoemen voor zowel werkgevers, werknemers, docenten, studenten en - last but not least - de 
jonge bevolking van de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij zijn immers vooral degenen die gaan profiteren van pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten die hun vak verstaan, van juffen en meesters die elkaars taal spreken zodat zij onderling kunnen samenwerken om het 
beste uit ‘hun kinderen’ te halen. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan weten deze professionals op hun beurt weer korte lijnen te 
leggen met jeugdhulpverleners.

Aan de basis van dit sectorplan ligt de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werkgevers nemen om bij te dragen aan een behoud 
van banen. Dit geldt vooral voor mbo3- geschoolde medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Zonder extra inzet 
is een werkkring in die sectoren op termijn niet meer voor hen weggelegd: de kwaliteitseisen worden zo hoog dat zij daar niet meer aan 
kunnen voldoen. Met behulp van dit plan wordt die extra inzet geleverd.

Ook helpt dit plan de werkgevers bij hun verantwoordelijkheid voor continuïteit van hun organisatie. Het is immers zowel in de private 
als in de publieke sector zaak om een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod: tussen de kwaliteitseisen die subsidiërende 
overheden/ betalende klanten stellen en de kwaliteit van de te leveren diensten. Door te werken aan duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan die continuïteit. Werkgevers en werknemers nemen die verantwoordelijkheid 
zowel individueel als in collectief verband.

Dit intersectoraal regionaal sectorplan heeft geleid tot intensievere samenwerking tussen de verschillende sectoren. Zo is de 
Werktafel Kindcentra stevig neergezet, is een intersectoraal convenant afgesloten ten behoeve van werknemers die hun baan 
(dreigen te) verliezen en is de waarde van interdisciplinaire samenwerking benoemd in termen van betere ontwikkelingskansen voor 
kinderen. 

De samenwerking en afstemming tussen beroepsopleidingen en werkveld hebben een verdere impuls gekregen. Daarmee zijn 
adequaat opgeleide jongeren aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt, en kunnen studenten in hun BeroepsPraktijkVorming profiteren 
van beter toegesneden begeleiding.

Zowel werknemers als studenten met een niet-westerse achtergrond profiteren van de additionele scholing die hen helpt om te 
voldoen aan taaleisen van de overheid. Daarmee is de kans op het behoud dan wel het verwerven van een baan toegenomen. Hetzelfde 
is van toepassing op laaggeletterde werknemers en studenten.

De stadsregio Rotterdam-Rijnmond kan door de reikwijdte van dit plan profiteren van de uitwisseling van kennis. Sommige inzichten 
ontwikkelen zich immers gemakkelijker in de dynamiek van de grote stad, maar andere zijn juist gebaat bij een meer overzichtelijke 
omgeving. 

Kortom: dit plan laat zien hoe een crisis aanleiding geeft tot initiatieven die voor velen in de regio betekenisvol zijn en vooral ook 
nieuwe kansen creëren.
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34  Daarbij is men alert op het voorkómen van een stapeling van sectorgelden op het niveau van BSN-
nummers. 

4. uitvoering  
4.1 organiSatie
Met de deelnemende partijen is afgesproken dat ROC Albeda College als hoofd-
aanvrager optreedt. Het bestuur van het Albeda College heeft dit verzoek gehonoreerd, 
dient het intersectoraal stadsregionaal sectorplan in en draagt mede zorg voor de 
uitvoering ervan. 

De samenwerkende partijen betreffen ROC Albeda (hoofdaanvrager), CNV Publieke 
Zaak, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MO Groep, ROC Zadkine, werkgevers 
uit de kinderopvang (te weten KindeRdam, Komkids, UN1EK (voorheen Stichting 
Kinderopvang Vlaardingen), Max Kinderopvang, Bimbola en Droomplaats), werk-
gevers peuterspeelzaalwerk (Peuter&Co, Peuteropvang IJsselmonde en SKPR) en 
werkgevers primair onderwijs (PCBO, RVKO, BOOR, Kind en Onderwijs). De samen-
werking is vastgelegd in een overeenkomst.

Voor en tijdens de totstandkoming van dit plan zijn regionale werkgevers uit alle 
drie de sectoren meermaals benaderd met het aanbod zich aan te sluiten bij dit 
samenwerkingsverband. Dit gebeurde onder meer via het convenant Kinderopvang 
en Onderwijs, Professionele school, de brancheorganisatie ORKA en een ‘tell a friend’ 
(of liever gezegd: ‘Tell a Conculega’) actie.  

Bovengenoemde partijen sluiten in de uitvoering van de maatregelen waar mogelijk aan 
op al bestaande regionale, lokale en/of landelijke initiatieven34. De directe behoefte van 
werkgevers en werknemers in de regio is daarbij leidend. Het proces van uitvoering 
van het sectorplan wordt begeleid, gecoördineerd en ‘bewaakt’ door een projectleider 
die is aangesteld door de hoofdaanvrager, het ROC Albeda College. Deze organisatie 
zal ook de benodigde projectadministratie inrichten en uitvoeren en zorg dragen voor 
de verantwoording van de subsidiegelden (zie ook 4.3).  

4.2 tijdpad
Het sectorplan kent een looptijd van twee jaar, van 1 februari 2015 tot 1 februari 
2017. Vanaf eind 2013 zijn we begonnen met het ontwikkelen van dit plan. Hiertoe 
is een stuurgroep opgericht (ingebed in de Werktafel Kindcentra). In opdracht van 
de stuurgroep is een zogenaamde contentgroep met daarin inhoudelijk deskundigen 
van de betrokken organisaties aan de slag gegaan met de inhoudelijke uitwerking 
van knelpunten, maatregelen en beoogde resultaten. 

De werkgroep was verantwoordelijk voor het leveren van gedegen input op basis 
waarvan het sectorplan is opgesteld. Deze werkwijze heeft ertoe bijgedragen dat 
het plan een duidelijk regionaal en intersectoraal karakter heeft en inspeelt op 
knelpunten die in de regio Rotterdam-Rijnmond ook echt in de praktijk gevoeld 
(en opgelost kunnen) worden. 

Omdat kan worden aangesloten op al bestaande regionale samenwerkingsverban-
den en de participerende partijen in het voortraject nauw hebben samengewerkt, kan 
op korte termijn en doeltreffend van start worden gegaan met de uitvoering van 
het sectorplan. Uitvoering van de voorgestelde maatregelen vindt gefaseerd en volgens 
een daartoe op te stellen detailplanning plaats, onder verantwoordelijkheid van de 
projectleiding. De voorwaarden waarop organisaties kunnen deelnemen aan het 
plan, zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.
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4.3 adminiStratie
De hoofdaanvrager heeft veel ervaring met grootschalige (door derden) 
gefinancierde projecten. Het gaat hierbij over meerjarige projecten, 
met regelmatige controles, een verplichte administratie op deelnemers- 
en activiteitenniveau en een centrale aansturing van de kwaliteits-
normen van de activiteiten. 

De uitwerking van de inhoudelijke en financiële administratie gebeurt 
conform de richtlijnen en voorwaarden uit de regelgeving. Er wordt 
een effectieve projectadministratie ingericht en bijgehouden op basis 
van onder meer: aanwezigheidslijsten, een uren-registratiesysteem, 
accordering op uren per maatregel en voorwaarden voor uitbesteding en 
inhuur. Twee senior controllers dragen zorg voor de gevraagde accountants-
controles en de inhoudelijke monitoring. 

De afzonderlijke maatregelen in het sectorplan zijn separaat begroot 
(conform de voorwaarden in de regelgeving). Per maatregel zijn aan-
tallen, type kosten en de wijze van financiering uitgewerkt. Hierbij is de 
cofinanciering telkens inzichtelijk gemaakt. Deze manier van werken 
draagt er eveneens toe bij dat de effectiviteit van het gebruik van de 
subsidie te allen tijde goed kan worden gemonitord en verantwoord. 

4.4 rapportage
Over de voortgang van het project wordt op vaststaande momenten 
gerapporteerd. In de beschikking van het Ministerie staan de volgende 
belangrijke data voor rapportage en verantwoording opgenomen:

• 5 juni 2015 Rapportage bevindingen AO/IC door accountant
• 1 april 2016 Tussentijds voortgangsverslag
• 30 april 2017 Verzoek vaststellen subsidie 

Op basis van de voortgangsrapportages kan het project worden gemoni-
tord en indien nodig of wenselijk tijdig worden bijgestuurd.

Binnen dertien weken na beëindiging van de uitvoering van alle in de 
subsidiebeschikking genoemde maatregelen (uiterlijk op 1 februari 2017), 
wordt een verzoek ingediend tot het vaststellen van de subsidie. Daarbij 
hoort o.a. een financiële verantwoording met accountantsverklaring.

Zowel voor de voortgangsrapportages als voor de eindrapportage geldt 
dat de richtlijnen zoals deze worden gepubliceerd nauwgezet worden 
gevolgd.
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5. Financiering  

dit hoofdstuk beschrijft de financiering van de maatregelen uit het regionaal sectorplan. 
Bij het opstellen van de begroting (per maatregel) is uiteraard rekening gehouden met de 
gestelde voorwaarden in de regelgeving ten aanzien van onder andere de cofinanciering. 

5.1 begroting per maatregel
Per maatregel is een aparte begroting opgesteld. Bij het opstel-
len van de begroting is uitgegaan van de beoogde activiteiten 
en verwachte aantallen deelnemers of activiteiten. Deze input 
is aangeleverd door de participerende werkgevers. Er is onder-
scheid gemaakt tussen interne uren (verletkosten), interne 
kosten en externe kosten met de daarvoor geldende tarieven. 
Voor de berekening van de inzet van interne uren zijn markt-
conforme loonkosten gehanteerd of verletkosten via de ‘bruto 
loon met opslag’-bepaling berekend. Voor externe uren en externe 
kosten is uitgegaan van marktconforme tarieven (inclusief btw). 

De overheadkosten zijn conform de daarvoor geldende staffel 
van de regeling (automatisch) berekend. 

5.2 FinancieringSplan
De financiering van de activiteiten verschilt per maatregel. Een 
deel van de kosten (direct gericht op de medewerkers uit de 
branche) wordt door de deelnemende partijen zelf bekostigd. 
Dit vindt plaats door zowel directe betaling van een deel van 
de kosten als door de inzet van medewerkers.

De voorbereidingskosten van dit sectorplan zijn voor het meren-
deel gefinancierd door de hoofdaanvrager ROC Albeda.

5.3 Structurele Financiering
De samenwerkende partijen in de regio Rotterdam-Rijnmond 
zijn verenigd in de Werktafel Kindcentra. Deze Werktafel blijft 
gehandhaafd gedurende de gehele projectperiode (en verder).

5.4 begroting Sectorplan 
 rotterdam-rijnmond 

kinderopvang
peuterspeelzaalwerk 
primair onderwijs
beroepsopleidingen

De totale begroting van de maatregelen die vanuit de 
sectorgelden konden worden gefinancierd ziet er als volgt 
uit:

Alle partijen vragen subsidie aan voor 50%. Het maximale 
subsidiebedrag bedraagt € 1.245.573, -  (exclusief overhead; 
deze wordt automatisch berekend conform staffel). 

Maatregel/thema's

Scan + loopbaangesprek

Duurzame inzetbaarheid

totale kosten

Bedrag

233.823, -

2.257.323, -

2.491.146, -
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Dit plan is tot stand gekomen op initiatief en onder verantwoordelijkheid van ROC Albeda,
directie Welzijn en Onderwijs, met inbreng van de deelnemende werkgevers.
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coördinatie en eindredactie Valerie Vleesenbeek
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Voor meer informatie kunt u een email sturen naar Valerie Vleesenbeek, 
v.vleesenbeek@albeda.nl, of bellen naar 06 535 222 05
 
Rotterdam, februari 2015
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