IKK voor medewerkers
Alle informatie op een rijtje
Werk je op een kinderopvang? En wil je meer weten over IKK? Of waar je informatie
over deze wet kunt vinden? Gebruik dan dit overzicht met verwijzingen naar de plaatsen
waar deze informatie te vinden is. Zodat je op je werkplek het gesprek hierover aan kunt
gaan met collega’s, ouders of inspecteurs. Laat je inspireren door vlogs en video’s, bekijk
de meest gestelde vragen en lees wat je zelf kunt doen.

Veranderingenkinderopvang.nl
Dit is dé website om alles te weten te komen over veranderingen in de kinderopvang en IKK
in het bijzonder. Er is een speciale pagina met informatie voor jou als medewerker.

IKK voor medewerkers
Meest gestelde vragen & antwoorden
Wat zijn de meest gestelde vragen over IKK en hun antwoorden? Deze staan
verzameld in deze brochure speciaal voor pedagogisch medewerkers. Kijk
snel wat jij zelf kunt doen en wat handig is om te weten.

Vlogreeks ‘IKK in de praktijk’
Hoe gaat het er in de dagelijkse de praktijk aan toe met IKK? Verschillende medewerkers
van kinderopvanglocaties laten het zien in de vlogreeks ‘IKK in de praktijk’. Zo gaan ze in
op thema’s als de BKR, de pedagogisch beleidsmedewerker, coaching, babyscholing en
de taaleis. Bekijk de vlogs veranderingenkinderopvang.nl.

Brochure pedagogisch beleidsmedewerker
Sinds 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Hoe ziet
die rol van pedagogisch beleidsmedewerker eruit? En hoe kan er invulling gegeven worden aan
deze functie? In de brochure staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar. Bekijk de brochure.

IKK-tips voor medewerkers
1. Check hoe de functie van pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingevuld binnen jouw organisatie.
Iedere organisatie kent een eigen invulling. Zijn het meerdere personen en/of meerdere functies? Bij wie kun je
terecht voor vragen over de pedagogische praktijk? Krijg je een coach? En wie wordt dat dan? Vraag het na!
2. Vraag zelf actief om coaching.
Heb je een vraag over je werk? Of loop je tegen lastige situaties aan? Vraag zelf actief om coaching
bij de pedagogisch beleidsmedewerker.
3. Zorg dat je bekend bent met de belangrijkste documenten in het kader van de wet IKK.
Goed geïnformeerd zijn maakt het een stuk gemakkelijker om de IKK in de praktijk te brengen. Zorg
daarom dat je het pedagogische beleidsplan en veiligheids- en gezondheidsbeleid van jouw organisatie
goed kent. Dan kun je het makkelijker in praktijk brengen of bijvoorbeeld aan ouders uitlegen. En neem
ook eens de cao Kinderopvang op hoofdlijnen door.
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Meest gestelde vragen IKK
Wat is het pedagogisch beleidsplan? Wat houdt het mentorschap in? Welke certificaten gelden voor
de EHBO-eisen? Wat is de nieuwe beroepskracht-kindratio? Wat is het vaste-gezichtencriterium?
Op de pagina Vraag en antwoord vind je actuele antwoorden op de meestgestelde vragen over IKK.

Nog meer weten?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De video’s over IKK in 2019 en 2023
De video’s over de gewijzigde
kwaliteitseisen door IKK
De inspiratievideo voor pedagogisch
medewerkers
De brochure met alle gewijzigde
kwaliteitseisen op een rijtje
De brochure met de maatregelen
die per 2019 en 2023 ingaan
De presentaties van de IKK-informatiebijeenkomsten
door het ministerie van SZW
De website van FCB (Kinderopvang Werkt en
Sociaal Werk Werkt)

Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op
veranderingenkinderopvang.nl
Bekijk het volledige dossier over IKK op
veranderingenkinderopvang.nl/ikk

