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Managementsamenvatting 
 

 

In het kader van bestuurlijke afspraken tussen Rijk en G37 is afgesproken dat voorschoolse 

instellingen het aantal hbo'ers op de groep uitbreiden. Doel is dat in 2015 op circa 85 

procent van de VVE-groepen in de G37 gebruik wordt gemaakt van een gekwalificeerde hbo-

medewerker, die samenwerkt met de mbo-medewerker(s). Het gaat hier om personen die 

een vierjarige of een tweejarige hbo-opleiding hebben afgerond, respectievelijk op bachelor-

niveau of met een associate degree1.  

 

De gemeente heeft de regierol bij de inzet van hbo'ers in de voorschoolse sector. De 

gemeente neemt daartoe het initiatief, voert intensief overleg, werkt samen en stemt af met 

het lokale voorschoolse veld. Daarbij zijn ten minste de instellingen voor kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk betrokken, maar mogelijk ook de besturen van het basisonderwijs 

(waar veel hbo-opgeleid personeel werkzaam is).  

 

Op voorhand zijn er twee modellen aan te wijzen voor de inzet van hbo'ers in voorschoolse 

instellingen. In het eerste model staan hbo’ers (deeltijd of voltijd) op de groep. In het 

tweede model werken hbo’ers als coach. Hbo’ers kunnen ook op de groep en tegelijk in de 

rol van coach actief zijn (derde, gemengde model). 

Ideaal gesproken wordt bij de inzet van hbo'ers rekening gehouden met verschillen in 

behoeften bij voorschoolse instellingen/VVE-groepen. Twee factoren kunnen worden 

meegewogen: de concentratie van doelgroepkinderen op de voorschoolse groep en de 

kwaliteit van de voorschoolse instelling en/of VVE-groep.  

 

Op dit moment bevatten de functieboeken van de CAO Welzijn en de CAO Kinderopvang 

geen functies die volledig te gebruiken zijn en direct overgenomen kunnen worden voor de 

inzet van hbo’ers in de vve-groepen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De CAO 

Welzijn en de CAO Kinderopvang bevatten wel matrixfuncties die bruikbaar zijn als kapstok 

om een functie op hbo-niveau in de vve in te vullen. Er zijn twee manier om dat te doen. De 

werkgever maakt zelf een functiebeschrijving, vergelijkt deze met de matrixfuncties in het 

functieboek en stelt op basis van die vergelijking zelf een salarisschaal vast. Dan wel de 

werkgever deelt de functie in door gebruik te maken van de MNT-methode (Methodische 

Niveau Toekenning). Laatstgenoemde methode verdient de aanbeveling. 

 

Er zijn drie stappen te onderscheiden in de wijze waarop professionals voor de nieuwe 

functie kunnen worden geworven. Stap 1 is het inventariseren van het potentieel binnen de 

voorschoolse instelling. Er wordt gekeken naar opleidingsniveau, capaciteiten en ambities 

onder het eigen personeel. Stap 2 is het opwaarderen van het potentieel binnen de 

voorschoolse instelling via EVC en opleiding. Stap 3 is het werven van nieuw personeel met 

een hbo-kwalificatie. 

Er zijn diverse passende vooropleidingen voor hbo’ers in de VVE-praktijk. Denk aan de Pabo, 

HBO Pedagogiek en associate degree-opleidingen voor het werk in de voorschoolse sector. 

Behalve een geschikte hbo-kwalificatie is werkervaring het tweede aspect dat van belang is 

bij het werven van hbo’ers in voorschoolse instellingen.  

 

                                                           
1
 Momenteel zijn er twee relevante associate degree-opleidingen beschikbaar. Bij de Hogeschool 

Rotterdam wordt de 'Ad' Pedagogisch educatief medewerker al aangeboden en bij de Hogeschool 
Utrecht gaat in september 2012 de Ad Kinderopvang van start.     
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Wil de inzet van hbo’ers in voorschoolse instellingen tot een blijvend succes worden 

gebracht, dan zijn goede randvoorwaarden essentieel. Van belang is dat hbo’ers feedback 

ontvangen en ervaringen kunnen uitwisselen. Voorts is het belangrijk dat ze in hun nieuwe 

rol ondersteuning krijgen van leidinggevenden. Tot slot zullen hbo’ers over tijd en middelen 

moeten kunnen beschikken voor het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden die 

groepsgebonden maar ook groepsoverstijgend kunnen zijn. 

 

Aan het einde van de handreiking wordt een stappenplan geboden, met daarin vijf stappen 

die door gemeenten en voorschoolse instellingen in gezamenlijkheid moeten worden 

genomen om te komen tot een beredeneerde inzet van hbo’ers in voorschoolse instellingen. 

Tenslotte zijn in de bijlagen twee voorbeelden van vacaturebeschrijvingen opgenomen.   
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1. Inleiding: de inzet van hbo’ers in de voorschoolse 

sector 
 

 

Achtergrond 

Op 12 maart jl. hebben het Rijk en de G37 de bestuursafspraken ondertekend over het 

effectief benutten van VVE2 en extra leertijd voor jonge kinderen. Een belangrijk thema 

binnen het geheel aan afspraken is de inzet van hbo'ers in de voorschoolse sector, omdat zij 

kunnen zorgen voor een belangrijke kwaliteitsinput. Door het rijk is de rol van de hbo'ers als 

volgt geformuleerd: de hbo-gekwalificeerde begeleiders in VVE zijn nodig om het 

opbrengstgericht werken op de groep verder vorm te geven en de kwaliteit op de werkvloer 

te verhogen.  

In de bestuursafspraken van de G37 met het Rijk is afgesproken dat voorschoolse 

instellingen het aantal hbo'ers op de groep uitbreiden. De G37 streven naar een gefaseerde 

uitbreiding naar in totaal 640 fte aan hbo'ers in 2015. In de praktijk betekent dit dat in circa 

85 procent van de VVE-groepen, gebruik zal worden gemaakt van een gekwalificeerde hbo-

medewerker.  

De wijze waarop hbo'ers worden ingezet in de VVE-sector is nog niet precies vastgelegd. In 

principe mogen de G37 een eigen invulling geven aan de wijze waarop de hbo’ers in 

voorschoolse instellingen worden ingezet. Het is echter uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de 

hbo'ers uitsluitend een bureaufunctie krijgen; zij moeten een bijdrage leveren aan het werk 

op de groep. Dit kan in een meewerkende maar ook in een coachende rol zijn. In de 

Bestuursafspraken is voor de inzet van de hbo'ers een richtsnoer van minimaal 4 uur per 

VVE-groep per week gehanteerd.  

 

Doel van de handreiking 

De komende tijd zal in overleg tussen beleidsmakers, gemeenten en voorschoolse 

voorzieningen steeds duidelijker worden aan welke competenties de hbo’er moet voldoen, 

wat de passende intensiteit is van het aantal uren dat deze medewerker wordt ingezet, hoe 

de hbo’er het beste ingepast kan worden in voorschoolse instellingen, welke 

randvoorwaarden er verder vervuld moeten zijn om binnen een instelling hbo’ers maximaal 

tot hun recht te laten komen en hoe men aan hbo-geschoold personeel kan komen. Deze 

handreiking3 wil een eerste richting geven in dit proces. 

 

Informatiebox 1: het belang van hbo’ers voor de voorschoolse sector 

De toegevoegde waarde van hbo’ers is meerledig. In de eerste plaats profiteren 

(doelgroep)kinderen van de inzet van hbo’ers. Hbo’ers zijn goed in staat om te reflecteren op 

het VVE-aanbod en het eigen pedagogisch handelen, mede op basis van diagnostische 

ontwikkelingsgegevens uit het peutervolgsysteem. Indien nodig passen hbo’ers de eigen 

VVE-praktijk aan, zodat er betere garanties zijn voor een optimale ontwikkeling van de 

kinderen. In de tweede plaats kunnen hbo’ers de andere medewerkers op de groep coachen 

in hun werk. Via onder meer video-interactiebegeleiding en speciale vraagtechnieken kunnen 

hbo’ers de andere medewerkers op de groep tot hulp zijn om bijvoorbeeld meer aan 

ontwikkelingsstimulering te doen, talige interacties met de kinderen en interacties tussen 

                                                           
2 VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is de verzamelnaam voor de methodische en systematische 
aanpak van de ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van speciaal daarvoor gemaakte 
programma's. VVE-programma's zijn speciaal gemaakt voor kinderen die het risico lopen om een 
ontwikkelingsachterstand op te lopen, of waarbij die achterstand al is geconstateerd (Vversterk, 2008).  
3 De handreiking baseert zich op de verkennende studie Hbo’ers in de voorschool. Een eerste 
verkenning, van Paulien Muller en Marianne van Teunenbroek (Sardes, 2012). Deze achtergrondstudie is 
in opdracht van het ministerie van OCW/directie Primair Onderwijs tot stand gekomen.  
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kinderen te stimuleren. In de derde plaats kan de instelling als geheel haar profijt doen met 

de inzet van hbo’ers. Hbo’ers zijn onder meer in staat om een bijdrage te leveren aan het 

profiel, (pedagogisch) beleid en scholingsplan van de instelling. 

 

Een hbo’er is een medewerker met een relevante hbo-opleiding 

Wie begint over de inzet van hbo'ers in de voorschoolse sector komt al snel in een discussie 

terecht die er over gaat of deze medewerkers over een hbo-niveau of over een hbo-opleiding 

moeten beschikken. De eerstgenoemde is wel hbo-waardig (functioneert in de praktijk als 

een hbo’er), maar beschikt feitelijk niet over een hbo-diploma. In dit bestek kunnen we hier 

een kort antwoord op geven. Het gaat hier om medewerkers die een relevante, op het kind 

gerichte hbo-opleiding hebben afgerond en een bijbehorend hbo-diploma op zak hebben. Dit 

kan een bachelor-diploma zijn (vierjarige hbo-opleiding) maar ook een associate degree 

(tweejarige hbo-opleiding). Medewerkers die geen hbo-diploma hebben, maar wel over een 

hbo-niveau beschikken en dienovereenkomstig in de praktijk functioneren, kunnen in het 

kader van de bestuursafspraken aangemoedigd worden om een (versneld) hbo-diploma te 

halen of om zich middels een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) op 

hbo-niveau te laten erkennen. 

 

Het invullen van de regierol van de gemeente 

De gemeente heeft de regierol bij de inzet van hbo’ers in de voorschoolse sector, als 

onderdeel van de bestuursafspraken die er zijn gemaakt tussen het Rijk en de G37. Het is 

vanzelfsprekend dat de gemeente intensief overleg voert, samenwerkt en afstemt met het 

lokale voorschoolse veld, waarbij de instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

zijn betrokken. Mogelijk worden ook de besturen van het primair onderwijs (regulier en 

speciaal basisonderwijs en ook speciaal onderwijs) betrokken. In het basisonderwijs werkt 

veel hbo-geschoold personeel, waarvan mogelijk een deel beschikbaar is of (op korte of 

middellange termijn) komt voor de voorschoolse sector. De toelevering van hbo-opgeleid 

personeel vanuit het basisonderwijs naar de voorschoolse sector kan in gemeentelijk 

verband worden gecoördineerd.  

  

Komen tot een afgewogen inzet van hbo’ers 

De inzet van hbo'ers in de voorschoolse sector verkeert nog in een pionierfase. Daarom 

leven er zowel bij gemeenten als bij betrokken voorschoolse instellingen vele vragen. Een 

belangrijke vraag is in hoeverre het mogelijk is om het huidig voorschoolse personeel met 

‘hbo-ambitie en -potentie’ ook daadwerkelijk in een functie als hbo’er te krijgen. Een andere 

vraag betreft de nadere invulling: wil men hbo’ers (deels of volledig) inzetten op de groep, of 

wil men ze inzetten in de rol van coach? Of zijn er mengvormen denkbaar waarbij hbo’ers 

zowel op de groep als in de rol van coach worden benut? Hoeveel uren per week zet men 

hbo’ers in, en over hoeveel groepen moeten zij hun aandacht verdelen? Verschillende 

scenario’s brengen verschillende kostenplaatjes met zich mee en leiden tot vragen over de 

verdeelsleutel die gemeenten in overleg met het voorschoolse veld hanteren.  

 

Bij de inzet van hbo’ers in in het VVE-team kunnen verschillende afwegingen een rol spelen. 

Deze handreiking wil gemeenten en voorschoolse instellingen helpen bij het maken van de 

juiste keuzes bij de inzet van hbo’ers binnen voorschoolse instellingen. We bieden hierbij 

geen blauwdruk met voorschriften van hoe dit moet. Daarvoor is er uit onderzoek en praktijk 

nog te weinig bekend. Veeleer bieden we handvatten waarmee we het denken over de inzet 

van hbo’ers willen bevorderen. Voorliggende handreiking is op verzoek van het ministerie 

van OCW/directie Primair Onderwijs door Sardes ontwikkeld.  
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2. Aanbodzijde: Hoe kunnen hbo’ers worden ingezet 

in de voorschoolse sector en wat is (financieel) 

haalbaar?  
 

 

2.1 Modellen van de inzet van hbo’ers in de voorschoolse sector 

 

Er kunnen twee kernmodellen worden aangewezen waarbij hbo’ers een belangrijke rol 

krijgen binnen voorschoolse instellingen.  

 

Model 1: hbo’ers op de groep  

In dit model wordt onder verantwoordelijkheid van twee professionals op de groep een 

kwalitatief hoogwaardig VVE-aanbod van vier dagdelen/10 uren per week verzorgd aan 

maximaal 16 peuters.  

Eén van de medewerkers heeft een relevante afgeronde hbo-opleiding. De andere 

professional heeft een relevante opleiding op minimaal mbo 3-niveau. In dit model kan er 

voor worden gekozen om hbo’ers een of meerdere dagdelen per week (minimaal 4 en 

maximaal 16 uur per week) op de groep te laten functioneren. 

De hbo’er en de mbo’er werken samen op basis van gelijkwaardigheid; samen begeleiden zij 

kinderen bij activiteiten en helpen zij kinderen in de ontwikkeling van dagelijkse routine, 

zoals aankleden, eten, naar het toilet gaan, enzovoort.  

De hbo-kracht heeft daarbij een leidende rol als het gaat om het versterken van de 

‘educatieve functie’ (spelend leren, ontwikkelingsstimulering, taalbevordering, spelverrijking 

e.d.) en bij het invoeren van vernieuwingen. Op deze aspecten heeft zij ook een 

voorbeeldfunctie naar collega's; zo kan zij bijvoorbeeld laten zien hoe eetmomenten en 

verschoonmomenten kunnen worden aangegrepen voor taalverrijking.  

De mbo-kracht zal in veel gevallen meer ervaring hebben met het werken met peuters, en 

kan de hbo'er daarin begeleiden. Ook is het belangrijk dat zij haar kennis van het belang van 

spelend leren en van de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters inbrengt en deze 

aspecten bewaakt.  

 

Met de toevoeging van hbo’ers op de groep kan aan het opbrengstgericht werken met 

peuters in het algemeen (o.m. cyclisch en planmatig observeren en toetsen, vertalen van 

resultaten in een verbeterde pedagogische aanpak) en het taalaanbod in het bijzonder (o.m. 

bevorderen van talige interacties met en tussen kinderen) een kwaliteitsimpuls worden 

gegeven. Ook bij andere activiteiten als het versterken van de ouderbetrokkenheid en de 

doorgaande lijn met het basisonderwijs en het onderhouden van externe relaties met 

onderwijs en zorg kunnen hbo’ers een belangrijke rol vervullen.  

 

Informatiebox 2: aandacht voor verschil tussen kinderdagverblijf en 
peuterspeelzaal bij de inzet van hbo’ers op de VVE-groep 

De inzet van hbo’ers op een VVE-groep in een kinderdagverblijf vraagt nadere aandacht. Een 

VVE-groep in een peuterspeelzaal of voorschool is meestal een vaste groep peuters die 

gedurende vier dagdelen per week bij elkaar is. Meestal staan er twee vaste medewerkers op 

de groep. De VVE-groep in een kinderdagverblijf is doorgaans minder stabiel. Op 

verschillende dagen in de week komen verschillende kinderen bij elkaar in wisselende 

samenstelling. Meerdere (combinaties van) medewerkers vormen de groepsleiding. Er zal 

dus goed gekeken moeten worden wanneer de toegevoegde waarde van hbo’ers op de VVE-
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groep in het kinderdagverblijf het grootst is. Misschien is dat wel op de dagen waarop de 

meeste doelgroepkinderen aanwezig zijn.  

 

Model 2: hbo’ers als coach 

In model 2 worden hbo’ers benut als coach, waarbij ondersteuning wordt geboden aan 

medewerkers van VVE-groepen binnen een of meerdere locaties van een instelling. Deze 

coaches zijn in staat om grotendeels zelfstandig te werken. Binnen grotere instellingen 

opereren ze in teamverband. Ze kunnen een lijnfunctie bekleden binnen de instelling, waarbij 

geregeld overleg wordt gevoerd met het management over knelpunten en 

oplossingsstrategieën. 

De coach heeft een coachende rol richting medewerkers op de groepen zodat de kwaliteit 

van het VVE-aanbod en het individueel pedagogisch handelen omhoog gaat. Een belangrijk 

aspect daarbij is de implementatie van opbrengstgericht werken; zij coacht medewerkers om 

de nieuwe elementen die deze werkwijze met zich meebrengt 'tussen de oren te krijgen'.  

De coach is een vraagbaak voor de medewerkers op de groepen; ze ondersteunt hen in de 

praktijk met advies, begeleiding, feedback en reflectie. Ze heeft ook een belangrijke rol bij 

de scholing/training van medewerkers op de groepen. Daartoe heeft de coach idealiter een 

train de trainer-opleiding gevolgd in diverse inhoudelijke domeinen (bijv. VVE-programma’s, 

communiceren met ouders, opbrengstgericht werken).  

 

In theorie kan nog een derde (gemengd) model worden onderscheiden. In dit model zijn 

hbo’ers zowel op de groep aanwezig als actief als coach. Dit vraagt echter om flexibele en 

breed inzetbare hbo’ers. 

 

Informatiebox 3: ervaringen over de grens met hbo’ers in de voorschoolse praktijk 

In de wereld van early childhood education and care (ECEC) wordt veelal op een andere 

manier aan personele invulling gedaan dan in Nederland. In veel andere landen is het 

kinderopvangsysteem geïntegreerd in het onderwijssysteem (bijvoorbeeld in Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk) of in een breder sociaal-agogisch systeem (bijvoorbeeld in Finland en 

Denemarken). In deze landen is het gebruikelijk dat op hbo-niveau of universitair opgeleide 

pedagogen op de groep samen werken met lager opgeleide assistenten. In landen waar het 

kinderopvangsysteem gesplitst is van het onderwijssysteem, zoals in Nederland, wordt de 

opvang voor de jongste kinderen gewoonlijk gerealiseerd door lager geschoolde 

medewerkers, die bovendien minder betaald krijgen dan de hoger geschoolde medewerkers 

in het onderwijssysteem.  

Betere arbeidsvoorwaarden (bijv. hoger salaris, aantrekkelijke secundaire 

arbeidsomstandigheden en goede ontwikkelingsmogelijkheden) verhogen de 

arbeidstevredenheid van medewerkers en dragen ertoe bij dat ECEC-voorzieningen hoger 

opgeleid personeel kunnen aantrekken en behouden. In die landen bestaan vaak ook 

opleidingen op hbo-niveau die medewerkers toerusten op het werken met jonge kinderen 

(bijvoorbeeld in Duitsland en België). Men kan worden opgeleid tot early childhood 

pedagogue/teacher, preschool specialist/teacher, teacher of social pedagogue. Het is in het 

buitenland vrij gewoon dat er in de praktijk onderscheid wordt gemaakt tussen core 

practitioners (hbo’ers) en assistents (mbo’ers), met gedeelde maar ook eigen 

verantwoordelijkheden. 

 

 

2.2 Bij de inzet van hbo’ers rekening houden met verschillen in de praktijk  

 

Er kan binnen gemeenten worden geopteerd voor het in gelijke mate laten profiteren van alle 

voorschoolse instellingen en VVE-groepen van hbo’ers. In dit geval kan er een eenvoudige 
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rekensom worden gemaakt, waarbij de inzet van de hbo’ers naar rato wordt ingezet. Op 

basis van het aantal groepen/kinderen per voorschoolse instelling krijgt elke voorschoolse 

instelling haar eigen deel van de beschikbare financiële middelen voor de inzet van hbo’ers, 

nog los van de wijze waarop ze worden ingezet; op de groep, of als coach. Hierbij wordt dus 

geen rekening gehouden met het feit dat er verschillen kunnen zijn in behoefte. Bovendien 

kan het effect van hbo’ers verwateren als ze over veel verschillende VVE-groepen worden 

verdeeld. 

Om de inzet van hbo’ers te optimaliseren valt er veel voor te zeggen om maatwerk toe te 

passen. Er zijn daarbij minimaal twee factoren die meebepalen welke inzet het beste past 

binnen een voorschoolse instelling en/of VVE-groep.  

 

1) Omvang van de voorschoolse doelgroep  

Sommige voorschoolse instellingen en/of groepen hebben naar verhouding veel kinderen die 

tot de doelgroep behoren, bijvoorbeeld omdat ze in een wijk of buurt staan waar zich een 

stapeling van problemen voordoet (combinatie van kind- en gezinsproblematiek). De hoge 

concentratie van een doelgroep kan een reden zijn om een hbo’er intensiever in te zetten (op 

de groep, of als coach). Een voorschoolse instelling of een VVE-groep waar naar verhouding 

minder doelgroepkinderen zijn, krijgt in deze redenering de beschikking over minder hbo-

formatie/-uren. De gedachte hierachter is dat het werken met concentraties van problemen 

hogere eisen stelt aan de medewerkers op de groepen. Op deze manier kunnen meer 

doelgroepkinderen profiteren van de hbo’ers. 

 

2) Kwaliteit van de voorschoolse instelling en/of groep  

Er kan ook voor worden gekozen om de kwaliteit mee te laten wegen bij het beschikbaar 

stellen van hbo’ers. Als een voorschoolse instelling als geheel, of een specifieke VVE-groep 

daarbinnen (op onderdelen) een kwaliteitsprobleem heeft, kunnen hbo’ers de benodigde 

kwaliteitsimpuls leveren. De kwaliteit van de voorschoolse instelling en/of VVE-groep kan 

worden gebaseerd op het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs of GGD, maar ook 

locatiemanagers kunnen het signaal afgeven dat de hulp van hbo’ers is gewenst. Als de 

kwaliteit weer op orde is, kunnen de hbo’ers terugtreden of een andere rol als coach 

aannemen. Dit laatste appelleert aan ambulante hbo’ers die flexibel (op meerdere plekken, 

voor kortere of langere tijd) inzetbaar zijn. 

 

Informatiebox 4: functiebeschrijving en inschaling van hbo’ers 

Op dit moment bevatten de functieboeken van de CAO Welzijn en de CAO Kinderopvang 

geen functies die volledig te gebruiken zijn en direct overgenomen kunnen worden voor de 

inzet van hbo'ers in de vve-groepen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.  

Instellingen die hbo'ers in de voorschool aanstellen kunnen op twee manieren te werk gaan:  

a) De werkgever maakt zelf een functiebeschrijving, vergelijkt deze met de functies in het 

functieboek van de betreffende cao, en stelt op basis daarvan zelf het salaris vast. Nadeel bij 

deze werkwijze is dat instellingen daarmee de schijn van subjectiviteit kunnen opwekken, 

omdat de werkgever middels een eigen afweging het salaris bepaalt.  

b) De werkgever maakt zelf een functiebeschrijving, en deelt deze in door gebruik te maken 

van de Methodische Niveau Toekenning-methode (MNT-methode). Met deze methode kan de 

werkgever computerondersteund een functie indelen op basis van de vergelijking van 

functie-eisen. Een licentie voor de MTN kan de werkgever verkrijgen via www.welzijn.mnt-

online.nl. Deze methode is objectiever en biedt daarmee meer houvast voor overleg met 

werknemers dan een eigen indeling.  
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2.3 Kijken naar de financiële mogelijkheden die er zijn 

 

Elke G37-gemeente heeft eigen ambities geformuleerd ten aanzien van het inzetten van 

meer hbo’ers in de VVE-praktijk. Aan die ambities zijn financiële middelen gekoppeld, 

waarmee rekening moet worden gehouden. Gemiddeld genomen reserveren gemeenten 

ongeveer een derde deel van het totale budget, dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor 

de uitvoering van de bestuursakkoorden, voor de inzet van hbo’ers.  

 

Informatiebox 5: enkele (fictieve) voorbeelden van de inzet van hbo’ers4 

Wat kost de inzet van hbo’ers? Hier wordt gerekend met een bruto jaarsalaris (de totale 

loonsom) van gemiddeld € 50.000 bij een voltijds aanstelling (36 uren per week). Afhankelijk 

van leeftijd, ervaring en inschaling in een van de cao’s (Kinderopvang, Welzijn of Onderwijs) 

kan dit meer of minder zijn. Een hbo’er kan worden ingeschaald in salarisschaal 7, 8 of 9 van 

de cao Kinderopvang. Of in salarisschaal 7 of 8 van de cao Welzijn. Wanneer een hbo’er 

vanuit het basisonderwijs wordt ingezet in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, dan zal 

deze medewerker hoogstwaarschijnlijk in salarisschaal 9 van de cao Onderwijs blijven. 

 

Bij de rekenvoorbeelden gaan we uit van een bedrag van € 600.000 dat jaarlijks op 

gemeentelijk niveau beschikbaar is voor de inzet van hbo’ers. 

 

Model 1a: hbo’ers ‘voltijds’ op de groep. Voor het berekenen van de kosten van het inzetten 

van een hbo’er op een VVE-groep voor vier dagdelen per week rekenen we 14 uren (inclusief 

voorbereiding e.d.) per week. Op basis van een 36-urige werkweek is dat (afgerond) 0,4 fte. 

De kosten hiervan zijn € 20.000 op jaarbasis.  

Zo geredeneerd kunnen er binnen een gemeente circa 30 VVE-groepen worden bediend met 

een hbo’er op de groep voor vier dagdelen per week.  

 

Model 1b: hbo’ers ‘deeltijds’ op de groep. Als de hbo’er voor één dagdeel/vier uren per week 

op de groep staat, kunnen zo’n 120 VVE-groepen profiteren van de aanwezigheid van een 

hbo’er. Bij twee en drie dagdelen per week zijn dit respectievelijk 60 en 90 VVE-groepen.  

 

Model 2: hbo’ers als coach. In dit voorbeeld nemen we aan dat een coach gemiddeld vier 

uren per week per VVE-groep nodig heeft voor de coaching van medewerkers op de groepen 

(inclusief reistijd, voorbereiding, overleg, rapportage, eigen professionalisering e.d.). 

Afhankelijk van het takenpakket kunnen dit minder of juist meer uren zijn. Een coach met 

een 32-urige werkweek kan dus ongeveer 8 VVE-groepen bedienen. De kosten hiervan 

bedragen circa € 44.500 per jaar. Een gemeente die zes ton per jaar voor dit onderdeel van 

het bestuursakkoord heeft gereserveerd, kan dik 100 VVE-groepen laten profiteren van 

hbo’ers in de rol van coach. 

 

Bij model 1a en 1b is het zo dat er mogelijk ook financiële middelen kunnen worden 

uitgespaard. Immers, door de inzet van hbo’ers op de groep zijn er minder uren nodig voor 

de inzet van mbo’ers. Deze medewerkers kunnen mogelijk ook gewoon binnen de eigen 

instelling actief blijven, waardoor er geen uitspaarkosten zijn. Als de inzet van hbo’ers op de 

groep echter leidt tot boventallig personeel dan zijn er mogelijk wel kosten verbonden aan 

afvloeiingsregelingen, sociale plannen. 

Er zijn in model 2 geen uitspaareffecten, want de hbo’ers worden toegevoegd aan het 

personeelsbestand. 

  

                                                           
4 Het betreft hier sterk vereenvoudigde rekenvoorbeelden.  
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3. Vraagzijde: Waar moet de hbo'er aan voldoen en 

waar vind je ze?  
 

 

Wanneer voorschoolse instellingen in samenspraak met de gemeente hebben bepaald hoe zij 

de hbo'ers gaan inzetten, zijn er twee vervolgvragen:  

- Over welke competenties moet een hbo'er beschikken die wordt ingezet in de voorschool5?  

- En waar vind je zulke hbo'ers?  

 

 

3.1 Beroepsprofiel6 van de hbo'er in de voorschoolse sector 

 

Zoals hiervoor besproken kunnen hbo'ers op verschillende manieren in de voorschool worden 

ingezet. Onafhankelijk van de precieze invulling kunnen op basis van de beleidsdoelstellingen 

en bestaande praktijken een aantal competenties worden geformuleerd die elke hbo'er in de 

voorschool in huis moet hebben. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven tot een 

beroepsprofiel dat zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen.  

 

De hbo'er in de voorschool is:  

een professional die vanuit haar affiniteit met en kennis over de ontwikkeling van het jonge 

kind en VVE een voorbeeldrol vervult, verantwoordelijkheid neemt voor het goed neerzetten 

van opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid, en meer in het algemeen een 

voortrekkersrol vervult bij benodigde veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.  

 

De hbo'er in de voorschool heeft:   

- kennis van het werken met een VVE-programma  

- kennis van het werken met een kind-volgsysteem  

- kennis van opbrengstgericht werken  

- zicht op de bredere setting van ketenpartners en hulpverleners 

- observatie- en toetsingsvaardigheden  

- coachingsvaardigheden 

- de capaciteiten en ambities om een voorbeeldrol te vervullen  

- de capaciteiten en ambities om verander- en verbeterprocessen in gang te zetten  

- sociale en communicatieve vaardigheden  

- reflecterend vermogen 

- een pioniersmentaliteit  

 

De hbo'er in de voorschool kan:  

- een VVE-programma op kwalitatief hoogwaardige wijze uitvoeren 

- een kind-volgsysteem op de groep implementeren en monitoren 

- opbrengstgericht werken op de groep implementeren en monitoren   

- de doorgaande lijn met het basisonderwijs bewaken en versterken  

- relaties onderhouden met ketenpartners en de zorgsector  

- observeren en toetsen  

                                                           
5
 De term 'voorschool' wordt in de handreiking gehanteerd voor alle voorzieningen die VVE aanbieden 

aan kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Te denken valt aan peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven, startgroepen en nulgroepen.   
6
 is gebaseerd op 'Hbo'ers in de voorschool - Een eerste verkenning' (2012) door Paulien Muller en 

Marianne van Teunenbroek, in opdracht van OCW/Directie Primair Onderwijs.   
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- ouderbetrokkenheid stimuleren 

- een voorbeeldrol vervullen op de groep  

- collega's op de groep feedback geven / collega's op de groep coachen  

- knelpunten signaleren en verbetertrajecten initiëren   

 

In het profiel van de hbo'er in de voorschool treden accentverschillen op afhankelijk van de 

wijze waarop de hbo'er wordt ingezet.  

- Bij de gemeenten en voorschoolse instellingen die ervoor kiezen om de hbo'er in de 

coachrol in te zetten ligt de nadruk op coachingsvaardigheden, en meer in het algemeen op 

de capaciteiten om goed te observeren en adequaat terug te koppelen. Sterke  

communicatievaardigheden en een bepaalde mate van overwicht zijn hiervoor essentieel. 

Bovendien moet de hbo'er in deze rol in staat zijn om buiten de directe groepswerkelijkheid 

te treden en op instellingsniveau te denken.  

- Bij gemeenten en voorschoolse instellingen die kiezen voor de hbo'er op de groep ligt een 

belangrijk accent in het profiel op het implementeren van opbrengstgericht werken en alles 

wat daarbij hoort: observeren en toetsen, gebruik van gegevens om doelgericht te werken 

aan ontwikkelingsstimulering, groepsplannen maken, evalueren en het handelen bijstellen,  

versterken van de doorgaande lijn, enzovoort.   

  

Informatiebox 6: welke meerwaarde bieden hbo'ers in de voorschool?   

De meerwaarde die hbo'ers in de voorschool bieden is te vinden in een optimale 

wisselwerking tussen de hbo'er en haar naaste collega's op de groep(en). Of dit nou in de rol 

van coach is of meewerkend op de groep, in algemene zin is het belangrijk dat de hbo'er niet 

alleen verstand van zaken heeft maar ook in staat en bereid is om deze kennis op een 

sensitieve manier over te dragen op collega's en op de instelling als geheel. De hbo'er in de 

voorschool is een teamplayer, maar wel één die kritisch durft te zijn en in staat is om te 

pionieren.  

 

 

3.2 De werving van hbo'ers in drie stappen  

 

De inzet van hbo'ers in de voorschool betekent het creëren van nieuwe functies in 

voorschoolse instellingen. We onderscheiden drie stappen in de wijze waarop deze functies 

kunnen worden ingevuld:  

 

Stap 1: Inventarisatie van het potentieel binnen de instelling  

Gezien de korte termijn waarop de hbo'ers moeten worden aangesteld en de druk die er 

momenteel op veel voorschoolse instellingen staat om te bezuinigen en in te krimpen, is het 

aan te raden om eerst een analyse te maken van het potentieel binnen de instelling. Dat 

betekent dat er een inventarisatie plaatsvindt onder de medewerkers op de groepen naar:  

a) opleidingsniveau   

b) capaciteiten   

c) ambities  

 

Indien medewerkers een hbo-achtergrond hebben en ook de capaciteiten en ambities 

bezitten om op dit niveau te functioneren, kunnen zij relatief snel en eenvoudig op de functie 

van hbo'er in de voorschool worden ingezet. Het is hierbij wel nodig om vantevoren goed te 

inventariseren op welke aspecten zij nog aanvullende training of coaching nodig hebben, en 

daarvoor een traject uit te stippelen. Dit geldt in het bijzonder voor medewerkers die 

werkzaam waren op een niet-VVE-groep.  
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Informatiebox 7: voorbeeld 'stagiaire wordt coach'  

Bij een grote kinderopvangorganisatie is een stagiaire werkzaam op een VVE-groep, die 

daarnaast bezig is met het laatste jaar HBO-Pedagogiek (in deeltijd). Zij heeft in korte tijd 

veel respect geoogst bij haar naaste collega's op de groep, en is ook door één van de 

pedagogen van de organisatie onder de hoede genomen om mee te praten over het 

pedagogisch beleid op organisatieniveau. Deze medewerkster wordt aangesteld als hbo'er in 

de voorschool, in de rol van coach voor enkele locaties. Voorafgaand volgt zij een intensieve 

training in coachingsvaardigheden en met de pedagoog wordt een intervisietraject 

afgesproken op dit aspect. Daarnaast volgt zij kort na haar aanstelling een cursus 

opbrengstgericht werken.  

 

Indien medewerkers een mbo-achtergrond hebben maar wel de capaciteiten en ambities 

hebben om op hbo-niveau te functioneren: zie stap 2.  

 

Het inzetten van eigen personeel in de functie van hbo'er in de voorschool heeft voors en 

tegens. Deze strategie is relatief snel en goedkoop, omdat zittende medewerkers al 

beschikken over een kennisbasis wat betreft het gehanteerde VVE-programma, het 

instellingsbeleid, enzovoort. Daarnaast zal de hbo'er, indien het een gerespecteerde collega 

betreft, relatief makkelijk geaccepteerd worden door de medewerkers op de groep(en). 

Aandachtspunt bij deze constructie is dat van de hbo'er in haar nieuwe positie ook de 

bijbehorende nieuwe rol aanneemt, met de taken en verantwoordelijkheden die daarbij 

horen.  

 

Stap 2: Opplussen van het potentieel binnen de instelling via EVC en opleiding   

Indien medewerkers een mbo-achtergrond hebben maar wel over de capaciteiten en 

ambities beschikken om in een hbo-functie te worden ingezet, staan er in principe twee 

wegen open om dit te realiseren: een EVC-procedure of een opleidingstraject.  

 

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Met een EVC-procedure kan een 

werknemer kennis en ervaring die is opgedaan in werk, scholing of daarbuiten in kaart 

brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een opleidingsstandaard of 

beroepsstandaard. Echter, een beroepsstandaard voor de hbo'er in de voorschool is op dit 

moment nog niet beschikbaar, en in de praktijk zitten er nogal wat haken en ogen aan het 

verwerven van opleidingskwalificaties op hbo-niveau via EVC. Meer informatie over de 

mogelijkheden die EVC biedt zijn onder meer verkrijgbaar via het EVC-loket van FCB (de 

arbeidsmarktorganisatie van en voor de branches Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang): zie www.fcb.nl.  

 

Het alternatief is om getalenteerde medewerkers in deeltijd een aanvullende opleiding op 

hbo-niveau te laten volgen, op het niveau van een associate degree (tweejarig) of een 

volledige hbo-opleiding (vierjarig). Deze constructie vergt een flinke investering van de 

instelling en van de medewerker. Het is gebruikelijk dat de instelling de opleiding vergoedt 

en in sommige gevallen werktijd als studietijd beschikbaar stelt. Opzeggingsovereenkomsten 

kunnen worden gesloten om tegen te gaan dat medewerkers wanneer zij de kwalificatie 

hebben behaald de instelling verlaten. Van medewerkers wordt een flinke dosis motivatie en 

een fikse tijdsinvestering gevergd om een dergelijk traject tot een goed einde te brengen.    
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Informatiebox 8: voorbeeld 'pedagogisch medewerkers volgen Ad-opleiding'  

Twee ambitieuze pedagogisch medewerkers binnen een middelgrote kinderopvangorganisatie 

krijgen de mogelijkheid aangeboden om een Ad-opleiding te volgen op het gebied van de 

kinderopvang. Zij doen dit deels in betaalde uren, deels doordat hun contract tijdelijk is 

verkleind. De bedoeling is om hen binnen de instelling te gaan inzetten als coach. Beide 

medewerkers vinden het pittig om naast het werk tijd vrij te maken om te studeren, maar 

omdat alle opgedane kennis en vaardigheden direct toepasbaar zijn in de werkpraktijk zijn zij 

zeer gedreven om de studie tot een goed einde te brengen. Daarnaast zien zij de nieuwe 

functie die voor hen in het verschiet ligt en de bijbehorende hogere salarisschaal als een 

extra motivatie.   

 

Stap 3: Werven van nieuw personeel 

Indien het potentieel binnen de eigen instelling - op korte termijn - niet toereikend is om de 

beoogde functies te vervullen, is het nodig om nieuwe medewerkers te werven voor de 

functie van hbo'er in de voorschool. Uitgangspunt daarbij is dat het een professional betreft 

met een relevante hbo-kwalificatie. Naast het kwalificatieniveau is relevante werkervaring 

een tweede aspect dat wordt meegenomen bij de werving van hbo'ers in de voorschool. 

Omdat de hbo'er in de voorschool een nieuwe functie betreft, zijn er vanzelfsprekend nog 

geen professionals beschikbaar met deze specifieke ervaring. Wel zijn er raakvlakken tussen 

deze nieuwe functie en bestaande functies in dezelfde sector en in aanpalende sectoren, 

zoals de functie van pedagogisch medewerker of leidster en van intern begeleider in het 

basisonderwijs.    

 

Passende vooropleidingen 

Op dit moment is de functie van 'hbo'er in de voorschool' nog niet vastgelegd in een 

eenduidige beroepsstandaard en is er nog geen functiebeschrijving in de cao's beschikbaar. 

In principe komt daarom nu nog iedereen met een hbo-kwalificatie in aanmerking voor de 

functie van 'hbo'er in de voorschool'. Echter, hoe meer het competentieprofiel waartoe een 

opleiding haar studenten opleidt past bij het beroepsprofiel zoals geformuleerd in 3.1, hoe 

sneller en makkelijker personen die van deze opleidingen afkomen kunnen worden ingezet 

als hbo'er in de voorschoolse sector.  

 

Twee vierjarige HBO-opleidingen lijken bijzonder relevant, omdat zij zich richten op het 

(jonge) kind en het gezin en (ook) voorbereiden op het werken met groepen. Dit zijn de 

opleidingen HBO Pedagogiek en de Pabo. Daarnaast bestaan er sinds kort twee tweejarige  

Associate degree-opleidingen (kortweg Ad's) voor het werk in de voorschoolse sector, bij de 

Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Utrecht. Hoewel er van deze opleidingen 

momenteel nog geen afgestudeerden beschikbaar zijn, lijken deze opleidingen zowel qua 

curriculum als qua opleidingsduur een interessant voortraject voor de hbo'er in de 

voorschoolse sector omdat alle kernaspecten van het werken in de voorschool aan bod 

komen.    

 

Relevante werkervaringen  

Naast een geschikte hbo-kwalificatie is werkervaring het tweede aspect dat van belang is bij 

het werven van hbo'ers in de voorschool. Een aantal ervaringen die in dit kader relevant 

kunnen zijn:  

 -De pedagogisch medewerker / leidster kent alle aspecten van het werken op de 

groep met peuters, in het bijzonder als zij op een VVE-groep heeft gewerkt. 

Aandachtspunten zijn of haar kennisbasis voldoende diepgaand is en of zij in staat is om in 

dezelfde setting de verantwoordelijkheden en taken op zich te nemen die bij de rol van de 

hbo'er in de voorschool passen.    
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 - De intern begeleider heeft diepgaande kennis van kinderontwikkeling; is in staat 

om planmatig en cyclisch te werken, te observeren, te toetsen en te evalueren; is gewend 

om met ouders te werken; kent de ketenpartners en hulpverleners en heeft oog voor het 

belang van de doorgaande lijn. Aandachtspunt is of de kennis van de ontwikkeling van 

peuters en de affiniteit met het (op de groep) werken met peuters voldoende aanwezig is.   

 - De leraar basisonderwijs kan met groepen kinderen werken, is in staat om 

planmatig en cyclisch te werken aan de ontwikkeling van het kind, is gewend om te 

observeren, te toetsen, te evalueren. Aandachtspunten zijn of de kennis van en affiniteit met 

(het werken met) peuters voldoende is, of zij in staat is om een coachende rol op zich te 

nemen, en of zij in staat is tot de nauwe samenwerking die het werk op de groep in de 

voorschool vereist.  

 - De coach, trainer is in staat om pedagogisch medewerkers en leidsters te 

observeren en op constructieve wijze van feedback te voorzien, om veranderingsprocessen 

te initiëren en begeleiden, en om de samenwerking op de groepen te optimaliseren. 

Aandachtspunten zijn alle inhoudelijke aspecten van het werken op de voorschool, zoals de 

ontwikkeling van het jonge kind, opbrengstgericht werken, werken met het een VVE-

programma, de doorgaande lijn, enzovoort.    

 

Informatiebox 9: voorbeeld 'basisschoolleerkracht op de VVE-groep' 

Op een startgroep wordt een leraar aangesteld die daarvoor heeft lesgegeven aan een 

onderbouwgroep op de basisschool. Haar naaste collega, die jarenlange ervaring heeft op de 

VVE-groep, krijgt de taak om de Pabo-kracht in te werken in het werken met peuters. Er 

ontstaat een vruchtbare samenwerking, waarbij de Pabo-kracht in enkele maanden leert wat 

erbij komt kijken om te werken op een peutergroep. Omgekeerd leert de VVE-leidster van de 

Pabo-kracht hoe zij de kinderen een rijker taalaanbod kan bieden en krijgt zij de beginselen 

van het opbrengstgericht werken steeds beter in de vingers.    

 

 

3.3 Het creëren van goede randvoorwaarden 

Tenslotte, om de inzet van hbo'ers op de voorschool tot een daadwerkelijke 

kwaliteitsverbetering te laten leiden zijn goede randvoorwaarden nodig.  

 

Feedback en intervisie 

Van hbo'ers in de voorschool wordt verwacht dat zij feedback geven aan hun collega's op de 

groep. Belangrijk is dat zij zelf ook een setting hebben waarin zij feedback ontvangen en 

ervaringen kunnen uitwisselen. In deze setting moet ruimte zijn om alledaagse en praktische 

issues te overstijgen en nieuwe inhoudelijke kennis op te doen. Te denken valt aan een 

structureel overleg met alle hbo'ers en de pedagoog7 van de instelling. De pedagoog is ook 

de aangewezen persoon om één op één met de hbo'ers door te praten over inhoudelijke 

kwesties en knelpunten.  

 

Ondersteuning door leidinggevenden 

De hbo'ers in de voorschool komen in een nieuwe functie terecht waarin sommige zaken 

onduidelijk zijn, voor henzelf en voor de naaste collega's. Het is in deze pioniersfase van 

groot belang dat zij zich gesteund weten in hun rol door de direct leidinggevenden alswel de 

leidinggevenden op instellingsniveau. Concreet betekent dit onder meer dat leidinggevenden 

                                                           
7
 Niet elke instelling heeft een pedagoog in dienst, sommige instellingen hebben meerdere pedagogen 

in dienst. Belangrijk is dat de hbo'ers kunnen sparren met een persoon die kennis heeft van en 
verantwoordelijkheid draagt voor het pedagogisch beleid van de instelling.  
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de hbo'ers erkennen als kritisch meedenkende partners en open staan voor de suggesties ter 

verbetering die zij aandragen.   

 

Tijd en middelen  

Erkenning van de hbo'er in haar rol als kwaliteitsbewaker en -verbeteraar betekent ook dat 

de instelling de tijd en middelen beschikbaar stelt die daarvoor nodig zijn. Naast de uren die 

de hbo'er wordt ingezet op de groep(en), betekent dit dat er ook tijd moet worden ingeruimd 

voor feedback aan en coaching van collega's, voor kennisoverdracht aan collega's 

(bijvoorbeeld in overleggen), voor het maken van groepsplannen, enzovoort. Voor alle 

duidelijkheid, hierbij gaat het dus niet alleen om (extra) werkuren voor de hbo'er, maar ook 

om de tijd die voor de naaste collega's en het team beschikbaar is om feedback te ontvangen 

en een rol te spelen in veranderprocessen.  

Naast extra tijd zullen soms extra middelen nodig zijn om veranderingen te realiseren, 

bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuw materiaal, aanvullende scholing, of de inrichting 

van ruimtes.   

 

Informatiebox 10: hbo'ers in de rol van kwaliteitsbewaker en kwaliteitsverbeteraar 

Goede randvoorwaarden stellen de hbo'ers in de voorschool in staat om hun rol als 

kwaliteitsbewaker en kwaliteitsverbeteraar te nemen. Zo vertelt een studente van de Ad-

opleiding 'Pedagogisch educatief medewerker' hoe zij, gesteund door de leidinggevende van 

de kinderopvangkoepel waar zij werkzaam was, een verbetertraject heeft geïnitieerd: 'In het 

kader van een studie-opdracht heb ik binnen mijn kinderopvangorganisatie een bijeenkomst 

georganiseerd over het inrichten van groepen. In eerste instantie voelden sommige collega's 

zich aangevallen, zo van 'Doen wij iets verkeerd?' Maar ik heb collega's heel erg zelf laten 

invullen: wat kunnen we beter doen? Zo hebben we resultaat bereikt en kwamen er heel veel 

positieve reacties.' 
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4. Stappenplan  
 

 

Tenslotte, welke stappen heeft een gemeente nou concreet te zetten bij de inzet van hbo'ers 

in de voorscholen?  

  

> Stap 1: partijen om de tafel krijgen  

Een eerste belangrijke stap is het om de tafel krijgen van de betrokken partijen: in de eerste 

plaats peuterspeelzaalorganisaties, kinderopvangorganisaties, en eventueel betrokken 

basisscholen. Deze partijen zullen met elkaar en met de gemeente tot overeenstemming 

moeten komen over hoe de hbo'ers gaan worden ingezet. Zaken als de verdeelsleutel die 

wordt gehanteerd, de wijze waarop hbo'ers worden geworven, en de criteria waaraan zij 

moeten voldoen zijn allemaal aspecten die in dit gezelschap besproken zullen worden.  

 

> Stap 2: overlegstructuur kiezen  

Voor het overleg tussen deze betrokken partijen kan een aparte werkgroep in het leven 

worden geroepen, of er kan worden aangesloten bij een bestaande overlegstructuur, 

bijvoorbeeld in het kader van de LEA.  

 

> Stap 3: samen de richting bepalen   

Het is aan de gemeente als iniatiefnemer om rekening te houden met de verschillende 

belangen die rond de tafel zitten en toch een koers uit te zetten. Zo kan bijvoorbeeld een 

schoolbestuur de behoefte voelen om boventallige leerkrachten in te zetten in de voorschool, 

terwijl een kinderopvangorganisatie op diezelfde voorscholen goede eigen beroepskrachten 

wil inzetten. De gemeente heeft dan de regierol om te komen tot een gezamenlijke richting, 

bijvoorbeeld door enkele VVE-locaties met hoge concentraties doelgroepkinderen aan te 

wijzen voor nulgroepconstructies waar Pabo-krachten worden ingezet, en op andere VVE- 

locaties te koersen op hbo'ers als coach die intern kunnen worden geworven.   

 

> Stap 4: monitoren en faciliteren 

Vervolgens heeft de gemeente de taak om de vinger aan de pols te houden wanneer de 

afspraken worden geconcretiseerd. De betrokken instellingen gaan in samenspraak met de 

gemeente aan de slag met het opstellen van - al dan niet interne - vactures, met het 

vaststellen van functiebeschrijvingen en salarisschalen, met het informeren en indien nodig 

reorganiseren van het personeelsbestand, en met het inbedden van de hbo'ers in de 

instelling. Gemeenten kunnen dit proces faciliteren, bijvoorbeeld door 'best practices' uit het 

G37-netwerk te delen met de eigen instellingen, door toeleverende hbo-opleidingen uit te 

nodigen voor overleg, of door gemeentebreed een uitwisseling te organiseren voor de 

aangestelde hbo'ers.  

Meer in het algemeen is de borging van de kwaliteitsverbetering die met de inzet van hbo'ers 

wordt beoogd een aspect waarin binnen de werkgroep nadrukkelijk aandacht voor moet zijn 

en blijven. Het overlegorgaan blijft dan ook een functie houden, ook nadat de hbo'ers zijn 

aangesteld.   

 

> Stap 5: evalueren 

Gezien de korte termijn waarop de hbo'ers gaan worden aangesteld, en de relatief korte 

periode tot 2015 waarin deze aanpak zijn waarde moet gaan bewijzen, lijkt het zinvol om de 

inzet van de hbo'ers met regelmaat te (laten) evalueren en indien nodig de gezamenlijke 

strategie bij te stellen.  
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5. Bijlagen: voorbeelden van vacatures 
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