Over ons kwaliteitsregister

Wat betekent ons Sensikids kwaliteitsregister?
Het betekent dat Sensikids opvoedcoaches zich houden aan bepaalde richtlijnen. Kindercoaches moeten zich
commiteren aan de wet WKKGZ, waarin richtlijnen te vinden zijn waar ze zich aan moeten houden. Wij zijn
kwaliteitsregister voor ons eigen Platform, en voor beroepsorganisatie ADIONA die de kwaliteits-evaluatie bij
kindercoaches aan derden heeft uitbesteed.
Als opvoedcoach heb je (nog) niet te maken met de wet WKKGZ, maar zodra je naast opvoedadviezen of
cursussen (zoals wij die geven als Sensikids opvoedcoach), ook andere coaching aanbiedt, kun je beter lid worden
van een beroepsorganisatie. Wij raden alle deelnemers aan lid te worden van Adiona indien je geen lid bent van
een beroepsvereniging. Dit vanwege de beroeps aansprakelijkheidsverzekering en de ruggesteun die zij bieden.
Na afloop van onze opleiding en wanneer je de thuisopdrachten hebt uitgevoerd, word je op aanvraag ingeschreven
in ons register en op onze website geplaatst. Je kunt jezelf pas dan Sensikids opvoedcoach noemen. Het eerste jaar
worden hiervoor geen kosten berekend. Je geeft je definitief op via een digitale link en gaat daarmee akkoord met
onze voorwaarden.
Na je inschrijving ontvang je een code voor onze beveiligde pagina waarop je diverse werkvormen en andere
belangrijke documenten kunt vinden. Tevens ontvang je korting op onze vervolgtrainingen en op alle Sensikids
werkboeken.
Waar moet je aan voldoen om te kunnen worden ingeschreven?
1. Je hebt onze korte beroepsopleiding afgerond volgens de voorwaarden en het programma.
2. Je hebt een Verklaring onbesproken gedrag (VOG) of attest aangevraagd.
3. Je plaatst op je eigen website een eigen klachtenregeling en je eigen voorwaarden.
4. Je gaat akkoord met de afspraak dat je netjes omgaat met onze Sensikids werkvormen en deze niet online deelt.
5. Je gaat akkoord met de afspraak dat opleidingen m.b.t. tot onze Sensikids cursussen aan professionals worden
gegeven door Sensikidsopleidingen.
6. Je gaat akkoord met de afspraak dat je werkt volgens onze kwaliteitsverwachting. Dit betekent dat je o.a. onze
werkboeken aanschaft en gebruikt met de kinderen en de Sensikids cursussen geeft zoals ze zijn bedoeld. We
hechten er aan dat ouders weten wat ze kunnen verwachten.
7. Je geeft je na afloop van de opleiding digitaal op voor het register, met een opzegtermijn van drie maanden, deze
is wederzijds.
8. Je maakt gebruik van de mogelijkheden om jaarlijks een studiedag te volgen of intervisie bijeenkomsten bij te
wonen.
De gebruikelijke kosten van een inschrijving in het Sensikids register zijn € 65, excl. 21% btw.
jaarlijks te voldoen in oktober.
Je vermeldt bij een eventuele aanmelding bij ADIONA dat je Sensikids opvoedcoach wordt en
mailt hen een scan van je Sensikids certificaat. ADIONA zal een VOG aanvraag voor je regelen
en diverse andere zaken met je regelen.
Jaarlijks: in mei ontvang je een digitale evaluatie van ons om in te vullen zodat we onze kwaliteit
kunnen waarborgen. Het is mogelijk dat we je vragen om aanpassingen te doen naar aanleiding
van de evaluatie.

