nieuwe maatregelen in +
1526Wet IKK zorgt voor nieuwe maatregelingen in de
kinderopvang
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is door de Eerste en Tweede Kamer
aangenomen en gaat per 1 januari 2018 in. Kindcentrum Madelief juicht de
kwaliteitsveranderingen alleen maar toe. Maar wat houdt de Wet IKK precies in en welke
maatregelen moeten genomen worden?
De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de
veiligheid en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn
stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang kunnen
verbeteren. Ons kindercentrum voldoet aan vele nieuwe eisen die gesteld worden, zoals
bijvoorbeeld de toewijzing van een mentor aan een kind in de dagopvang en het volgen van
de ontwikkelingen van het kind. Een ander voorbeeld is dat de meeste medewerksters van
Madelief inmiddels in het bezit zijn van een geldig certificaat kinder-EHBO en Madelief
voldoet ook aan de nieuwe eis van de “vaste gezichten”.
Een aantal zaken gaan wel wijzigen. Vanaf januari zullen bijvoorbeeld ook de kinderen van
onze buitenschoolse opvang een mentor aangewezen krijgen, deze mentor zal ook het
eerste aanspreekpunt voor het kind zijn.
Ons beleid Veiligheid en Gezondheid zal aangepast worden omdat de vorm hiervan
verandert. In het nieuwe beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen
getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s.
Het beleid en plan van aanpak worden actueel gehouden door periodieke evaluatie en na
gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven.
Niet alle maatregelen zullen per 1 januari 2018 ingaan. Een aantal maatregelen worden met
een jaar verlengd en voor andere maatregelen geldt een invoeringsperiode zoals
bijvoorbeeld de eis dat pedagogisch medewerkers moeten voldoen aan de 3F eis, dit staat
voor een bepaald niveau van beheersing van de Nederlandse taal. Enkele medewerkers
hebben inmiddels deze toets afgelegd en hebben deze gehaald.
Verdere beleidswijzigingen zullen tijdig aan u gecommuniceerd worden.
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht van de maatregelen en hun
ingangsdatum gepubliceerd:
https://www.driestar-educatief.nl/getattachment/228afc46-b584-4d76-9ffb5a43f2c98aba/IKK-Maatregelen-Invoeringsdatum-2018(2).pdf

