
Sinds februari 2021 kunnen mensen die zowel in het onderwijs (OA) als  
de kinderopvang (PM) willen werken, de combinatie-opleiding Professional 
Kind & Educatie volgen bij het Nova-collega. IKC De Paradijsvogel heeft in 
september de eerste student van deze opleiding ingezet. Dominique, Desirée 
en Sandra vertellen wat het hén oplevert.

Sandra Vlaar, directeur Kinderopvang Les 
Petits: “Ik ben blij te zien dat er veel interesse 
is voor deze nieuwe opleiding. Het is aan ons 

en het onderwijs om 
te zorgen voor 

voldoende leer-
/werkplekken. 
Dominique is 
bij ons in 
dienst, wij 
betalen haar 

opleiding en we 
lenen haar uit aan 

de school. Het 
vermindert de werkdruk en bevordert de 
doorgaande lijn. Dominique is voor de 
kinderen een vertrouwd gezicht en voor het 
onderwijsteam een interessante aanvulling. We 
zijn tot nu toe heel tevreden. Toch is deze 
setting met twee betrokken werkgevers en 
twee cao’s niet eenvoudig. Ook de 
begeleiding op school en binnen de opvang 
verschilt. Al is dat binnen een IKC vrij goed af 
te stemmen. Voor de toekomst moeten we 
onze rollen goed in kaart brengen. Want, je 
moet samen investeren en wat als een van 
beide organisaties geen plek heeft? Daar gaan 
we ons over buigen.” 
 
Dominique Jeger 
Ohlenbusch, 
student 
Professional Kind 
& Educatie: “Ik 
heb een kappers -
opleiding gedaan 
en ben barista. 
Toen de horeca 
dicht moest en ik thuis kwam te zitten, dacht 
ik: wat wil ik nu echt? Vriendinnen die in de 
kinderopvang werken, zijn enthousiast. Zou dat 
iets voor mij zijn? De baanzekerheid sprak me 
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aan. Voorheen werd OA niet in BBL 
aangeboden. Nu dat wel kan, ben ik ervoor 
gegaan. In de ochtend op school voel ik me 
een heel ander soort juf dan in de middag op 
de opvang. Op school is veel structuur en een 
duidelijk programma. Leren heeft prioriteit. In 
de middag is het een vrolijke chaos, zet je alles 
op alles om de kinderen een leuke middag te 
bezorgen. Juist die afwisseling bevalt me. De 
dagen zijn intensief, je werkt van 8 tot 6. Maar 
je bent een voorbeeld, het heeft echt impact 
wat ik zeg. Kinderen zijn eerlijk, en ze leren zo 
snel! Zelf leer ik nu vooral niet meteen iets voor 
hen in te vullen. Ik zit hier op mijn plek.”  
 
Desirée Eggen, directeur Onderwijs IKC  
De Paradijsvogel: “We zitten al in hetzelfde 
gebouw, dat maakt de samenwerking en 
afstemming 
eenvoudiger. Waar 
Sandra en ik de 
voordelen zien, 
gaat het team  
nog ontdekken 
wat die dubbele 
pet van Dominique 
waard is. Voor de 
kinderen is zo’n 
vertrouwd gezicht heel 
fijn en als leerkracht werk je met iemand samen 
die de kinderen na schooltijd ook meemaakt. 
Dominique is nu de eerste 
student/medewerker waar we samen in 
investeren. Als school doen we dat vanuit de 
NPO-gelden. In februari gaat weer een student 
starten. Het is een mooie ontwikkeling waar we 
hopelijk in de toekomst nog meer profijt van 
gaan hebben. Zeker brede scholen en IKC’s 
kunnen nu heel aantrekkelijke vacatures 
aanbieden. Hopelijk ondervangen we daarmee 
voor beide organisaties het personeelstekort 
voor een deel.” 
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“Als IKC kunnen wij heel 
aantrekkelijke vacatures bieden”




