
KIND EN EDUCATIE IS 
OPGERICHT VOOR: WELZIJN, 
PRIMAIR ONDERWIJS, 
JEUGDZORG EN KINDEROPVANG

Interprofessioneel werken is de 
toekomst voor de sectoren onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. 
De partijen binnen het cluster voelen 
zich gezamenlijk verantwoordelijk
voor het opleiden van de toekomstige 
werknemers in interprofessionele teams.

Het cluster wil de beweging naar inter-
professioneel werken binnen het primair 
onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn 
ondersteunen, bekrachtigen en versnellen.
Dit doet zij door interprofessionele samen-
werking tussen en binnen de onderwijs-
instellingen en het werkveld te verstevigen en 
meer toekomstige werknemers op te leiden
voor met bredere en uitwisselbare rollen. 

VISIEMISSIE

WAAROM?

Betere aansluiting bij de vraag vanuit het werkveld. 

Een beter arbeidsperspectief ontstaat: het makkelijk 
overstappen van de ene naar de andere functie. 

Vergrote kans op volwaardige baan (in uren).

Werk is slimmer 
te organiseren

Meer vacatures 
kunnen worden 
vervuld

Professionals leren interprofessioneel 
naar kinderen te kijken, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.
Het kind voelt zich gekend, doordat 
het gaat ervaren dat de ontvangen 
ondersteuning bij elkaar hoort en 
elkaar versterkt.

HET VOORDEEL VOOR DE 
TOEKOMSTIGE WERKNEMER

WERKGEVERS
VOORDEEL

VOORDEEL 
VOOR HET KIND

Groeiende vraag 
naar medewerkers.

De toename in 
kwalifi catie-eisen 
door wet- en 
regelgeving. 

Vraag naar medewerkers die interprofessioneel 
inzetbaar zijn binnen organisaties, domein-
overstijgend samenwerken en makkelijk de overstap 
kunnen maken tussen verschillende functies (rollen). 

Het kind staat centraal. Vanuit één gemeenschappelijke domein-
overstijgende visie een geïntegreerd , 
verbeterd en vernieuwend interprofessioneel 
leerconcept vormgeven, dat aansluit bij de 
behoefte van het werkveld, ouders én kinderen.

1. Het ontwikkelen van interprofessionele
leerteams en randvoorwaarden, zodat
studenten ervaring opdoen in de
beroepspraktijk met ‘interprofessioneel
werken’. In 4 jaar raakt dit tot 553 studenten.

2. Het innoveren van onderwijscurricula
totdat interprofessioneel werken
geïntegreerd is binnen alle betrokken
opleidingen. In 4 jaar raakt dit 3290
studenten tot nog eens 536 extra
studenten (keuzedeel).

3. Het ontwikkelen van ruim 70 mbo- en hbo-
docenten zodat zij les kunnen geven in het
‘werken in interprofessionele leerteams’ en
de leerteams effectief kunnen begeleiden.

4. Het opleiden van 123 praktijkbegeleiders
en betrokken teams van mbo- en hbo-
studenten in de sectoren onderwijs,
kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg,
om de juiste begeleiding te bieden.

5. Het onderzoeken en borgen van
de effecten van interprofessioneel
werken; kennisdeling van de resultaten
in het Innovcatiecluster; andere
opleidingsinstellingen, de overheid en
de ondersteuningsplatforms.

6. Het voorkomen van uitval van studenten
tijdens de opleiding of in de eerste
werkjaren, het verlagen van de werkdruk
door effectievere professionals op te leiden
en een betere aansluiting creëren tussen
opleiding en werkveld.

DOELSTELLINGEN

Het oprichten van 
interprofessionele leerteams.

Professionaliseren van praktijkbegeleiders 
en medewerkers van werkgevers. 

Het oprichten van 
een expertisecentrum. 

Innoveren van het 
onderwijscurricula.

Professionaliseren van 
begeleiders en docenten. 
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