Haalbaarheidsonderzoek
Stappenplan voor uitvoering
Exploitatie van het IKC
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Een integraal kindcentrum

iets voor u?
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Wat KaKa voor u kan betekenen
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Een integraal kindcentrum, iets voor u?

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Er ontstaan in Nederland steeds meer
integrale kindcentra (IKC). Wellicht
denkt u hier ook over na. Wij denken
graag met u mee.
Voordelen van een IKC
Als directeur of bestuurder van een school of
onderwijsinstelling streeft u naar een omgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. De meest
optimale situatie ontstaat als alle zaken die voor het
kind en de ouders van belang zijn, goed op elkaar
aansluiten. In een IKC worden de vier o’s (onderwijs,
opvoeding, ontspanning en opvang) nauw op elkaar
afgestemd. De ontwikkeling van het kind staat daarbij
altijd centraal.
Kinderopvang voor 0-12 jarigen en onderwijs lopen
binnen een IKC naadloos in elkaar over. Daarbij
is sprake van een hechte samenwerking tussen de
partners, een optimale doorgaande leerlijn voor
de kinderen, en een warme overdracht richting het
basisonderwijs.
Het aangeboden dagarrangement zorgt ervoor dat de kinderen een ontspannen dag
hebben en de ouders maximaal ontzorgd
worden. Voordeel voor uw school is dat de kinderen
vanuit de opvang heel natuurlijk doorstromen naar uw
basisschool.

Opzetten van een IKC
Het opzetten van een IKC vraagt om een doordachte aanpak. Allereerst is een haalbaarheidsonderzoek raadzaam. Hierbij wordt bekeken of het
voor uw school een verstandige keuze is om de stap
naar een IKC te maken. Bij een positieve uitkomst kan
de feitelijke opstart plaatsvinden aan de hand van een
stappenplan. Dit zorgt ervoor dat u geen belangrijke
zaken over het hoofd ziet. Tot slot zijn er verschillende manieren van exploitatie mogelijk: van zelf ter
hand nemen tot geheel of gedeeltelijk uitbesteden. In
deze brochure gaan we nader in op deze aanpak en
wat KaKa daarbij voor u kan betekenen.

Haalbaarheidsonderzoek
Is het binnen uw organisatie haalbaar om kinderopvang aan te bieden? Het opzetten van een kinderopvang, zowel kinderdagopvang als naschoolse opvang,
is niet iets wat u er even bij doet. Het is raadzaam
om voor u begint een goed beeld te hebben van de
mogelijkheden en beperkingen. Deze lijst helpt
daarbij:
1. Benoem doelstellingen en verwachtingen op
economisch, pedagogisch en didactisch gebied.
2. Inventariseer wensen en draagvlak bij direct
betrokkenen.
3. Maak een sterkte-zwakte analyse van de school/
de huidige situatie.
4. Voer een marktanalyse uit.
5. Inventariseer aan welke wettelijke vereisten en 		
procedures moet worden voldaan.
6. Bekijk de mogelijkheden en beperkingen van de
huidige huisvesting.
7. Bepaal de benodigde investeringen en de mogelijkheden tot financiering.
8. Stel vast wie de kinderopvang exploiteert en wat
de kostenverdeling wordt.

Wat kan KaKa hierin voor u betekenen?
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is
veel werk. De onbekendheid met kinderopvang en
de vele wet- en regelgeving maken het er niet eenvoudiger op. Vanuit onze ervaring met kinderopvang
en het doen van haalbaarheidsonderzoeken kunnen
wij u een hoop werk uit handen nemen en voorzien
van een onderbouwd professioneel advies. Op basis
van een onderzoek waarbij wij bovenstaande stappen
voor u doorlopen, geven wij u gefundeerd advies over
wel of geen kinderopvang in de school, partnerkeuze
en de consequenties van de richting die u kiest.
Wij ondersteunen daarnaast bij het opstellen van een
gedegen bedrijfsplan waarin u vastlegt wat u wilt
bereiken en hoe u dit wilt bereiken. Dit plan kunnen
wij voor u toetsen aan de geldende wet- en regel
geving. Dit bedrijfsplan gebruikt u onder andere
richting de gemeente en om de benodigde financiering te krijgen.
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De voordelen 		

van KaKa
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Stappenplan voor uitvoering

Exploitatie van een IKC

Wat moet u allemaal doen voordat u daadwerkelijk
kunt starten met een IKC, met welke regels van de
overheid krijgt u te maken en aan welke verplichtingen moet u voldoen? Wij helpen u daar graag bij met
dit stappenplan.

Na het haalbaarheidsonderzoek en het doorlopen van
het stappenplan kunt u starten met de exploitatie van
de kinderopvang. KaKa kan u hierbij van dienst zijn
door u bij te staan tijdens de opstartfase. Als u dat
wilt, kunnen wij de kinderopvang ook in zijn geheel
voor u verzorgen. Onze expertise en ervaring staan
daarbij garant voor succes. Kinderopvang KaKa verzorgt op verschillende plaatsen in Nederland kleinschalige opvang van goede kwaliteit. Op alle locaties
vangen wij kinderen van 0-12 jaar op in of bij een
basisschool. Onze kracht zit onder meer in de nauwe
samenwerking met de scholen.

• Inschrijven in het Handelsregister.
• Toetsen of de plannen passen binnen het
bestemmingsplan en/of overeenstemming
bereiken met de gemeente over het gebruik van
de ruimte.
• Bereiken van overeenstemming over de huurvoorwaarden indien sprake is van een verhuurder.
• Aanvragen omgevingsvergunning voor bouw,
verbouwing of renovatie.
• Toetsen brandveiligheid in overleg met de
brandweer en/of de gemeente.
• Aanvragen verklaring omtrent gedrag (VOG)
voor de houder en het eventuele (stichtings)
bestuur.
• Opstellen pedagogisch beleidsplan.
• Uitvoeren risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid en opstellen plan van aanpak.
• Registreren in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
• Aannemen gekwalificeerd personeel.
• Afsluiten bedrijfsaansprakelijkheids-, goederen-,
inventaris- en werknemersverzekering.
• Opstellen reglement klachtencommissie.
• Opstellen HACCP-plan of hygiënecode volgen als
u eten of drinken bereidt.
• Opstellen Meldcode kindermishandeling.
• Opstellen reglement oudercommissie.
• Voorbereiden PR en opening.

Wat kan KaKa hierin voor u betekenen?
In principe kunt u alle stappen uit het ‘Stappenplan
voor uitvoering’ zelf uitvoeren. Uit ervaring weten
wij dat het veel tijd kost om het goed te doen. Tijd
die u naast uw reeds bestaande werkzaamheden moet
kunnen investeren. Heeft u die tijd niet, dan zijn wij
een betrouwbare, professionele partner die u al het
werk uit handen neemt. Wij bieden daarbij de zekerheid dat alles perfect en volgens de wettelijke voorschriften geregeld wordt.

Uitbesteden exploitatie aan KaKa
Wij nemen u op professionele wijze alle zorgen
uit handen. Voordelen van het uitbesteden van de
exploitatie aan Kinderopvang KaKa zijn:
• KaKa heeft jarenlange ervaring met het
exploiteren van kinderopvang.
• Wij zijn als houder reeds in het bezit van de voor
exploitatie verplichte VOG’s en hebben al een
inschrijving in het Handelsregister KvK.
• Verplichte verzekeringen zijn reeds afgesloten;
voor ons gaat het enkel om een uitbreiding van
bestaande polissen.
• Wij zijn bekend met de GGD-controles en
behalen daarbij goede resultaten.
• Wij werken uitsluitend met gekwalificeerd
en goed opgeleid personeel dat (indien gewenst)
ook inzetbaar is binnen uw onderwijsorganisatie.
• Wij verzorgen voor u het onderhouden van de
contacten met de ouders, contractbeheer, 		
maandelijkse facturatie, betalen personeel, 		
afdracht van pensioenen, verzekeringen etc.
Het gezamenlijk exploiteren van de kinderopvang
behoort ook tot het dienstenpakket van KaKa. Denk
daarbij aan het uitbesteden van de backoffice aan
KaKa en het bij ons op payroll basis onderbrengen
van het personeel. Wij staan open voor alle mogelijkheden.
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Samenwerken 		 met KaKa
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Samenwerken met KaKa

Uit de praktijk

Vertrouwen in elkaar en een goede communicatie
vinden wij van essentieel belang om goed te kunnen samenwerken. Wij zetten ons elke dag in om het
vertrouwen dat u in ons stelt waar te maken. Wij
doen dat door onze kennis en ervaring met u te
delen en ons te houden aan de afspraken die we met
u maken. Goede communicatie betekent voor ons dat
wij goed luisteren naar wat u wilt, openheid geven, en
snel reageren als u een vraag heeft. Zo bereiken we
met succes ons gezamenlijke doel.

Prettige samenwerking, gedegen kennis
“In onze school hadden we een BSO van een grote
kinderopvangorganisatie. Wat we betreurden was het
feit dat twee organisaties door verschillende managers
met verschillende belangen werden aangestuurd. Dit
werkte absoluut niet in het belang van het kind. De
start van ons eigen integraal kindcentrum had dan ook
ten doel: korte lijnen, samenwerking en één pedagogische en didactische ontwikkelingslijn. KaKa begreep
direct wat ik wilde en heeft me volledig ondersteund
bij het opzetten van een eigen kinderopvang met peutergroep en een voor- en naschoolse opvang. Ik waardeer de bijzonder prettige wijze van samenwerking, het
advies, de begeleiding en de wijze waarop KaKa de
exploitatie op zich heeft genomen. Het luisterend oor,
de grote kennis van zaken en weten wat kinderen
nodig hebben is hun kracht. Naast mijn gewone taken zou ik dit niet alleen hebben kunnen doen. Dat de
ouders tevreden zijn, is onder andere te zien aan het
feit dat onze opvang groeit.”

Contact
Wilt u meer informatie over de verschillende
stappen in het haalbaarheidsonderzoek of het ‘Stappenplan voor uitvoering’? Wilt u met ons van gedachten
wisselen over wat KaKa voor u kan betekenen bij het
opzetten en/of exploiteren van een kinderopvang in
of bij uw school? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op. Wij bespreken graag de vele mogelijkheden
met u.
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KaKa biedt ondersteuning bij:

- haalbaarheidsonderzoeken
- stappenplannen
- exploitatie uitbesteden
- exploitatie in eigen beheer
- gezamenlijke exploitatie
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Mirjam Aertssen,
Directeur KBS Carolus, Cothen
Laagdrempelig en maatwerk
“KaKa verzorgt voor verschillende scholen van onze
stichting de kinderopvang. Ik ben zeer tevreden over
de samenwerking en communicatie met Kinderopvang
KaKa. KaKa levert maatwerk en werkt laagdrempelig. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Het contact met de basisscholen is goed en
er is altijd sprake van een warme overdracht, zodat de
aansluiting op het basisonderwijs zo soepel mogelijk
verloopt.”
Jan Scholte Albers,
Algemeen directeur Stichting Talent, Westerveld
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Kinderopvang KaKa
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