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Jaarlijks wordt er door diverse samenwerkende instanties een ‘modderdag’ georganiseerd. Hoewel VAK ondernemers kind en natuurvolgend werken en het beleven
van de natuur een dagelijkse bezigheid is voor de kinderen, worden er op deze dagen wel vaak extra activiteiten georganiseerd.
Kinderen van een agrarisch kinderdagverblijf worden gestimuleerd om met alle elementen van de natuur en de natuurlijke omgeving kennis te maken. Een ‘blote voetenpad’ is daarvan een leuk voorbeeld. Dat kinderen zich buiten in plassen en modder uitstekend kunnen vermaken, levert een heleboel mooie plaatjes op die we
graag met jullie delen.
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Twee keer per jaar is er een startmoment voor de vier seizoenentraining
voor ondernemers en pedagogisch
medewerkers.

en daar ook hun eigen invulling op geven wordt dan ook sterk gestimuleerd.
De handreikingen hiervoor krijgen ze
van de VAK.

De vier seizoenentraining die is gestart
in het najaar 2014 en die zijn vervolg
heeft gehad in 2015 is afgerond. Hiervoor zijn ruim 114 certificaten uitgereikt
aan pedagogisch medewerkers die
deze training hebben gevolgd.

De trainingen worden, indien mogelijk,
georganiseerd op kinderdagverblijven
aangesloten bij de VAK, dit geeft de
pedagogisch medewerkers een gelegenheid om bij een collega ondernemer
‘in de keuken te kijken’ en nieuwe ideeën op te doen.

Omdat de VAK zich bewust is van het
belang van scholing van pedagogisch
medewerkers wordt er op dit moment
hard gewerkt aan aanvullende trainingen. De visie die de VAK hanteert
wordt richting de kinderen voornamelijk
uitgedragen door de pedagogisch medewerkers, dat zij de Groene pedagogiek op een goede manier neerzetten

Onderstaand de maximaal te vergoeden uurprijzen (= maximum uurprijzen) waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.
De maximumprijzen worden voor 2016
met 0,7% verhoogd. Tevens worden de
inkomensklassen in de toeslagtabel
geïndexeerd. Verder worden de toetsingsinkomens op grond waarvan de
ouder aanspraak heeft op 18%dan wel

Naast de vier seizoenentraining, zijn
recent ook andere trainingen aangeboden onder andere: Training aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Workshop voor leden van de OC, Workshop
Wetgeving en GGD inspecties etc.

minder dan 33,3% van de kosten van
de kinderopvang van het eerste kind
aangepast.
De maximum uurprijs bedraagt voor:
a. dagopvang € 6,89
b. Buitenschoolse opvang € 6,42 en
c. Gastouderopvang € 5,52
Alle benodigde documenten:


Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit



Ontwerpbesluit



CPI percentages e.d.



Handleiding prijsverhoging



Modelberekening aanpassing uurtarief



Brief voor ouders met prijswijziging



Brief voor oudercommissie met
voornemen tariefsaanpassing,

staan voor onze ondernemers ter beschikking op onze intranetsite.
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Iets extra op de boerderij, daar
waren we naar op zoek. Bij een collega zagen we kinderopvang op de
boerderij, “dat is het” dachten we
toen.
Wetende dat onze eigen vier kinderen
ook genieten van het wel en wee op de
boerderij. Graag zijn ze erbij als er een
kalfje geboren wordt, mee melken, of er
wordt een vrachtwagen stro gelost. Er
is altijd wel wat te beleven op de boerderij. Daar wilden we andere kinderen
ook van laten genieten. Na wat gezocht
te hebben op internet kwamen we bij
de website van de Verenigde Agrarische Kinderopvang, deze sprak ons
aan door hun visie en gedachtegang.
Dat sloot aan bij wat wij zelf voor ogen
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hadden.
We vroegen schoonzus Nancy erbij.
Samen zijn we verder gegaan met
plannen maken over de bouw en verdere invulling. Wij hadden de unieke
mogelijkheid om in het voorste gedeelte van de jongveestal, waar vroeger de
hoogzwangere koeien in hun verlof
stonden, de kinderopvang te gaan vestigen, we hebben verbouwd voor 3
groepen. Ramen vanuit de centrale
ontvangstruimte en ramen vanuit de
‘pinken’ groep naar de stal.
5 Januari van dit jaar zijn we begonnen, en wat wij zelf voor ogen hadden
blijkt ook zo te zijn. Kinderen komen
binnen en lopen meteen naar de ramen om naar het vee in de stal te kijken, overalletjes aan en meehelpen
met het werk van “boer Ton”. Met de
bezem of de schep het voer voorvegen, met de traptractor naar het land
om te kijken of de aardappels al goed
groeien. Van de berg afrollen of plassen stampen, want bij De Dierenvriendjes mag ik vies worden. Lekker
buiten rennen en ervaren wat er allemaal op de boerderij gebeurt. Er is
ruimte, rust, respect voor elkaar, de
dieren en de natuur.
Wat krijgen we veel voldoening van de
kinderen die met een lach binnen komen voor een leuke dag op de boerderij. En als ouders ze komen halen met
een grote glimlach vertellen wat ze die
dag weer hebben meegemaakt. Maar
ook de baby’tjes die stralend van voldoening weer door ouders in de maxi
cosi mee naar huis worden genomen.
Het is hard werken om het juiste ritme
te vinden tussen alle werkzaamheden
van de kinderopvang, de boerderij en
je gezin. Maar dat is het meer dan
waard!
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Dat het goed gaat met de bij de VAK
aangesloten kinderdagverblijven is
algemeen bekend.
Trots zijn wij er dan ook op dat diverse
kinderdagverblijven groeien en zich
blijven ontwikkelen. Recent heeft De
Speelboerderij uit Mijdrecht een BSO
locatie “De Speelunit” geopend op het
schoolterrein van de Driehuisschool te
Mijdrecht.
Eigenaresse Rian Oudshoorn is door
de directeur van de basisschool direct
benaderd met de vraag of zij het opzetten van de BSO op zich wilde nemen.
Dit is niet alleen een compliment voor

Jaarlijks wordt er een benchmark onderzoek gehouden onder alle bij de
Verenigde Agrarische Kinderopvang
aangesloten leden.
Een benchmark onderzoek biedt een
groot aantal voordelen. Zo kan je inzichtelijk maken hoe jouw bedrijf zich qua
kosten en inkomsten verhoudt tot andere agrarische kinderdagverblijven. Deze
vergelijking kan gemaakt worden met
VAK leden, maar ook naar andere partijen.
Toegevoegde waarde biedt de benchmark vooral als het gaat om een goede

Rian maar voor haar hele team en de
wijze waarop kinderdagverblijf De
Speelboerderij is opgezet en de wijze
waarop opvang wordt verleend aan
kinderen.
Hoewel de BSO niet agrarisch is, wordt
wel het pedagogisch beleid van de
VAK als leidraad gebruikt. De Groene
Pedagogiek gaat niet alleen over spelen in het groen, maar is ook gericht op
ervaringsgericht leren en het hanteren
van waarden en normen. Dat deze visie geïmplementeerd wordt, biedt een
goede basis voor verantwoorde kinderopvang na school.

financiële onderbouwing richting financiers. Bancaire instellingen, maar ook
gemeenten hechten veel waarde aan
een goed ondernemersplan dat volledig
onderbouwd is. Onze ervaring is dan
ook dat het eenvoudiger lijkt te zijn een
lening te krijgen voor het opzetten van
je eigen kinderopvang als je aangesloten bent bij de VAK en de benchmark
gegevens onderdeel laat uitmaken van
het ondernemingsplan.
Voor VAK leden worden de volledige
uitkomsten van de benchmark beschikbaar gesteld.
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Op verzoek van de nieuwe ondernemers is de start van de basistraining
verschoven naar februari 2015.
Heb je concrete plannen voor het starten van je eigen agrarische kinderdagverblijf of BSO en wil je hiervoor aansluiten bij de VAK, meld je dan aan,
zodat je in februari mee kunt doen aan
de basistraining.
De basistraining is een goede start van
het ondernemerschap. De pedagogische visie en het beleid van de VAK
worden uitgebreid behandeld. Maar ook
een stuk communicatie en PR, personeelsmanagement en ondernemersvaardigheden. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om je investeringsbegroting of ondernemersplan te laten
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checken. Kloppen de aannames die
gedaan zijn en hoe verhouden de diverse investeringsbegrotingen zich tot
elkaar.
De basistraining bestaat uit 7 dagen die
gespreid over twee maanden gegeven
worden.
De basistraining is ook een goed moment om te sparren met ondernemers
die in hetzelfde traject zitten als waar jij
nu voor staat. Hoe ga je om met een
GGD, wanneer schakel je de brandweer in. Ga je bouwen of verbouwen
etc.
De basistraining biedt nieuwe ondernemers de kans om te sparren en te delen in kennis en ervaring.

Het bestuur bestaat uit:

Postadres:

Peter Gille—voorzitter

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Petra Blom—secretaris

Postbus 23

Gert Timmermans—penningmeester
Jim Ketelaars—bestuurslid
Monique Litjens—bestuurslid
Het bestuur is te bereiken via het

7990 AA te Dwingeloo
Kwaliteitsmedewerker
Saskia Hilverda

secretariaat.
Secretariaat:
Margit Borst-Topper
Telefoon: 06-15469524
Email: info@agrarischekinderopvang.nl

Wij vertrouwen erop dat deze nieuwsbrief u enigszins op de hoogte heeft gebracht
van de actuele ontwikkelingen en bezigheden binnen de VAK. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat.
Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen, of wilt u zich afmelden
voor deze nieuwsbrief. Stuurt u dan een email naar:
info@agrarischekinderopvang.nl

