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Dat de IKK veel impact heeft op de bedrijfsvoering van een kinderdagverblijf
mag duidelijk zijn. Hoewel een aantal maatregelen zijn uitgesteld zijn er toch een
aantal die per 01 januari 2018 op de plank moeten liggen.
Wij informeren onze ondernemers door middel van berichten op de intranetomgeving
van de VAK, daarnaast bieden wij ‘kant en klare’ documenten aan die geïmplementeerd kunnen worden en waarmee aan de gestelde eisen wordt voldaan.
Een aantal documenten zijn door ons aangepast:
Pijler 1: De ontwikkeling van het kind staat centraal
Pedagogisch beleid—de uitwerking van de pedagogische doelstellingen van RiksenWalrave zijn verder uitgewerkt. Dit zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van persoonlijke competentie; het bevorderen van sociale competentie en de
socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.
Elk kind een mentor—ook hiervoor zijn de nodige documenten herschreven en is een
implementatietraject vastgesteld.

Basistraining 2017 3

Structureel volgen ontwikkeling—deze maatregel zat al verweven in ons pedagogisch
beleid en onze werkwijze.
Pijler 2: Veiligheid en gezondheid

Contact gegevens
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Actueel beleid veiligheid en gezondheid—Al onze ondernemers maakten gebruik van
de RiE via de Risicomonitor. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen is er een
nieuw handboek geschreven Veiligheid en Gezondheid, daarnaast is een werkplan
ontwikkeld zodat alle locaties voldoen aan de gestelde eisen.
Kinder EHBO—Per locatie moet er tijdens de openingsuren altijd één volwassene aanwezig zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘kinder EHBO’diploma.
Pijler 3: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
Maximaal 2 vaste gezichten voor 0-jarigen—In het pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan zijn aanpassingen gedaan om dit op de juiste manier vast te leggen.
Maximaal 3 uur per dag afwijken van BKR—Ook hiervoor is het pedagogisch beleidsplan aangepast.

Het IKK komt eraan!

Pijler 4: Kinderopvang is een vak

Is de angel er nu uit, of heb In deze pijler zitten een aantal punten die pas verder kunnen worden uitgewerkt als de
je nog iets te doen?
nieuwe Cao beschikbaar is.
Veel van bovengenoemde punten moeten worden voorgelegd aan de oudercommissie
in de vorm van een adviesaanvraag.
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Vanuit de basistraining 2017 is inmiddels
Daphne Teunissen uit Halle haar kinderdagverblijf gestart. Daarnaast is ook Lieke Langerwerf in Oosteind druk aan het
verbouwen en ook Celina Nooijens uit
Etten-Leur is al druk op facebook in de
weer om aandacht te vragen voor de
opening van haar kinderdagverblijf.
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De VAK staat voor de duurzame inzetbaarheid van haar ondernemers en
voor de medewerkers van deze ondernemers.
Vanuit dit perspectief zijn de afgelopen
periode een viertal opleidingen
‘preventiemedewerker’ gegeven door

Word je lid van de VAK dan betekent
dit automatisch dat je opgaat voor het
HKZ certificaat.
Voor de opening krijg je bezoek van onze
kwaliteitsmedewerker die met jou de laatste puntjes op de i zet en die kijkt of je de
VAK formule goed hebt geïmplementeerd. Dit bezoek wordt ook wel de 0audit genoemd, dit is een interne audit.
Als je een jaar open bent, ga je in principe op voor het HKZ certificaat. Je wordt
dan bezocht door onze externe auditor
TUV Nederland. Deze externe auditor
toetst of je aan de normen van de HKZ
voldoet en of je de formule van de VAK
op de juiste wijze gebruikt.
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V-Kam te IJsselmuiden.
De training werd toegespitst op de kinderopvang en werd door ruim 46 deelnemers
gevolgd, alle deelnemers krijgen binnenkort het certificaat.

deze externe audit aanwezig.
De externe audits hebben dit jaar in oktober plaatsgevonden, al onze ondernemingen zijn bezocht. Van deze ondernemingen zijn er 5 voor het eerst meegenomen
in het HKZ certificatie traject, vol trots kunnen wij melden dat alle bij ons aangesloten ondernemers die langer dan 1 jaar
open zijn, het certificaat bezitten.
De nieuwe certificaten worden traditioneel
op de eerstkomende jaarvergadering
uitgereikt.

Het bezoek van de externe auditor wordt
altijd van te voren aangekondigd, daarnaast is er altijd iemand van de VAK bij

De basistraining zal in februari 2018 van
start gaan. Om deel te kunnen nemen aan
deze basistraining is een lidmaatschap
van de Coöperatie noodzakelijk.



Het programma van Eisen, zoönosen,
bouwbesluit

De basistraining wordt volgend jaar iets
verder uitgebreid en zal naast de vaste
onderwerpen ook een tweetal stagedagen
bevatten.



Bespreken investeringsbegroting en
investeringsplan



Schetsontwerp locaties bekijken en
bespreken



Wat is de visie van de VAK en hoe
pas jij als ondernemer daarin



Ondernemersvaardigheden en
kernkwaliteiten



Marketing, communicatie en PR



Pedagogische vaardigheden

Verder komen de volgende onderwerpen
aan bod:





De structuur van de VAK, de formule,
groene commissie, overlegvormen
etc.
Wat mag jij van de VAK verwachten

en wat verwacht de VAK van jou.
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Communicatie met kinderen en kindvolgend werken



Wet & Regelgeving GGD/IKK



Buitenruimte inrichten en de WAS



Opbouw van het kinddossier en administratie programma



Stagedagen bij VAK ondernemer



Communicatie met ouders



Bedrijfspresentatie maken en geven.



Personeelsmanagement



Oudercommissie en klachtenregeling



Productbepaling en tariefstelling

Al met al een zeer uitgebreide training
die een mooie basis biedt voor het starten als VAK ondernemer!
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7990 AA te Dwingeloo

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

