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 Wet IKK: Beroepskracht-kindratio 

 
Per 1 januari 2019 treden een tweetal wijzigingen in werking in de regelgeving over de 

kwaliteit van de kinderopvang: 
 

1) Beroepskracht-kindratio 

2) Pedagogisch beleidsmedewerker 
 

In deze notitie wordt de wijziging in de beroepskracht-kindratio nader toegelicht. 

 

Beroepskracht-kindratio (BKR) 

Het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep, 

verandert. De gewijzigde rekenregels voor het bepalen van het aantal medewerkers op 

een groep is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. Zo wordt een baby in 

de berekening van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld 

zwaarder gewogen dan een ouder kind.  

De aanpassing van de beroepskracht-kindratio (BKR) heeft tot doel om beter aan te 

sluiten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.  

 

De wijzigingen in het kort: 
 

 De BKR voor kinderen tot 1 jaar wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker 

op 4 kinderen, naar 1 medewerker op 3 kinderen. Dat heeft invloed op de 

groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte van groepen waar nuljarigen 

in zitten, zowel de horizontale als de verticale groepen. 

 De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt aangepast van 1 pedagogisch 

medewerker op 10 kinderen naar 1 medewerker op 12 kinderen. Deze wijziging 

heeft gevolgen voor de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte van 

deze groep. 

 De BKR voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar blijft 1 pedagogisch medewerker op 

10 kinderen. Voor verticale groepen van kinderen in de leeftijd 4 tot 13 jaar geldt 

een BKR van 1 pedagogisch medewerker op 11 kinderen. Deze wijziging heeft 

gevolgen voor de groepssamenstellingen en de maximale groepsgrootte. 

 Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en 

buitenschoolse opvang wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een 

kind van 3 jaar. 

Vrijwilligers tellen niet meer mee als pedagogisch medewerker als het gaat om de 

berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. 

 

Vaste medewerkers voor nuljarigen 

Nuljarigen moeten bij de opvang minimaal 2 vaste medewerkers hebben die hen 

begeleiden. Dat wordt ook wel het vaste-gezichtencriterium genoemd. Een vaste 

medewerker weet hoe een baby zich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en 

waar deze behoefte aan heeft. Het vaste-gezichtencriterium geldt niet voor de 

buitenschoolse opvang (BSO). 

 

 


