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Tweede vlog ‘Een dag aan de slag in de kinderopvang’ online: PPINK-directeur
Myrte van Gurp op stage bij Zo kinderopvang

Op vrijdag 18 november lanceert beroepsvereniging PPINK de 2e vlog van de campagne 'Een dag aan de

slag in de kinderopvang’. Met deze actie wil de beroepsvereniging aandacht vragen voor de inhoud én de

waarde van het vak van de pedagogisch professional in de kinderopvang*.

Over PPINK

Beroepsvereniging PPINK is dé beroepsvereniging voor pedagogisch professionals in de kinderopvang.

Samen met haar leden en partners zet de vereniging zich in voor het versterken van de beroepsinhoudelijke

positie van de pedagogisch professional, en het vergroten van het aanzien en de waardering voor het vak.

Dat doet de vereniging door de stem van de professional te vertegenwoordigen en namens hen invloed uit te
oefenen bij besluitvorming door politiek en beleidsmakers. En door de beroepstrots van de pedagogisch
professionals te vergroten, met onder meer de campagne ‘Proud to be PPINK!’

“Kinderopvang is een vak! Een vak waar we trots op zijn.”

Myrte van Gurp, directeur van PPINK: “Als beroepsvereniging verbinden we pedagogisch professionals in de

kinderopvang met elkaar. En laten we heel Nederland zien dat pedagogisch professionals een belangrijke

bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind; de pedagogische impact van de

beroepsgroep is groot."

“Daarnaast stelt onze beroepsgroep ouders in staat werk en zorg te combineren en mee te doen aan de
maatschappij. Zo dragen pedagogisch professionals bij aan een prettige samenleving. We dragen als
beroepsvereniging dan ook uit dat het beroep van pedagogisch professional iets is om trots op te zijn.”

Een dag aan de slag in de kinderopvang

“Hoe goed we het verhaal van de pedagogisch professionals ook vertellen en delen, het wordt natuurlijk pas

écht duidelijk wanneer je het vak zelf in de praktijk ervaart. Vandaar ons idee: waarom laten we ouders, en



de personen die verantwoordelijk zijn voor beleid, toezicht en wetenschap achter de kinderopvang niet eens

zelf ervaren hoe het is om dit mooie en verantwoordelijke beroep uit te oefenen? Door echt een dag aan de

slag te gaan in de kinderopvang?”, aldus Van Gurp.

Challenge accepted!

PPINK daagde beleidsmakers en ouders niet alleen uit een dag aan de slag te gaan in de kinderopvang,

maar ook om gedurende de dag te vloggen over hun ervaringen. En die uitdaging werd aangenomen! In de

2e vlog ging Myrte van Gurp zelf aan de slag. En wel bij kinderopvang Zo aan de Dortmundstraat in

Nieuw-Vossemeer.

De tijd van louter luiers verschonen en liedjes zingen ligt ver achter ons

Myrte van Gurp heeft ruime ervaring in de kinderopvangbranche. Toch was het alweer even geleden dat ze

echt meedraaide op de groep. Myrte: “Met eigen ogen heb ik weer kunnen zien dat kinderopvang

vakmanschap is. Het was zo leuk om een dag mee te kijken in het leven van jonge kinderen, en te zien hoe

goed pedagogisch professionals inspelen op hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat iedereen beseft dat de

tijd van louter luiers verschonen en liedjes zingen ver achter ons ligt. Petje af voor alle bevlogen

pedagogisch professionals!”

Bekijk hier de vlog van Van Gurp.

Aan de slag!

In aansluiting op de vlog van Uyanik (vorige week) en Van Gurp volgen de komende tijd meer vlogs. Je komt

ze tegen op de socials van PPINK, of check ppink.nl/dagaandeslag.

* pedagogisch professionals: pedagogisch medewerkers, gastouders, coaches en beleidsmedewerkers in de
kinderopvang.

______________________________________________________________

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Myrte van Gurp, directeur PPINK

M: 06-42491229

https://youtu.be/DMZCxrT7qa0
https://www.youtube.com/watch?v=sEsma6Y3dk0&t=28s
http://www.ppink.nl/dagaandeslag


myrte@ppink.nl

www.ppink.nl/dagaandeslag

Myrte van Gurp (directeur beroepsvereniging PPINK) aan de slag bij kinderopvang Zo aan de
Dortmundstraat in Nieuw-Vossemeer
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