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KINDEROPVANG DAG!
ALLE KLEINE STAPJES TELLEN
Zaterdag 5 oktober staat in het teken van de kinderopvang! Vanaf 10:00u
t/m 14:30u staan informatieve, innovatieve en inspirerende workshops
gepland. Op deze zaterdag bieden wij vier verschillende workshops aan.
We werken met 2 workshoprondes. Het is dus mogelijk om bij
twee workshops aanwezig te zijn. Geef aan op www.harrier.nu
bij welke twee workshops je aanwezig wilt zijn!

Workshop 1 - Pedagogische coaching
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Sinds 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang. Hoe kun je voldoen aan deze nieuwe wetgeving?
Dit kun je, als je daarvoor gekwalificeerd bent, zelf regelen. Maar het is ook
mogelijk om gebruik te maken van een externe gekwalificeerde pedagogische beleidsmedewerker.
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Workshop 2 - Met KindPlanner in control
Tijdens deze workshop ervaar je hoe je alle processen binnen jouw kinderdagverblijf volledig kunt
automatiseren. Denk hierbij aan inzicht krijgen op verschillende niveaus binnen een organisatie,
maar ook inzicht in waar mogelijk bijsturing nodig is. Daarnaast laat KindPlanner zien dat facturen,
jaaropgaven en contracten automatisch kunnen worden opgesteld en deze direct inzichtelijk zijn
voor ouders in het ouderportaal.

Workshop 3 - Assurantiën in de kinderopvang
Als ondernemer in de kinderopvang loop je tal van risico’s. Daarnaast zijn er ook aspecten die voor
jou persoonlijk van belang zijn. Hoe ga je om met arbeidsongeschiktheid, zowel voor jouw
personeel als voor jezelf? Op welke manier kun je jouw aansprakelijkheid het beste verzekeren en
welke aandachtspunten gelden daarvoor?

Workshop 4 - Veilige speeltoestellen
Kinderen spelen wat af op speeltoestellen. Maar zijn deze wel veilig? Als ondernemer in de
kinderopvang moet je voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Je bent verantwoordelijk voor een
juiste plaatsing én het onderhoud van speeltoestellen. Tijdens deze workshop krijg je tips & tricks
over hoe je aan de wettelijke richtlijnen kunt voldoen. Een interactieve workshop,
waarbij een echt speeltoestel op het terrein staat.
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