Criteria locatiecertificering Uk & Puk
-

Locatiecertificering kan alleen uitgevoerd worden door de ontwikkelaar van het
programma, de CED-groep

-

De CED-groep wijst hiervoor een gecertificeerd trainer aan die ruime ervaring heeft
met training en implementatie van het programma

-

Locatiecertificering vindt plaats voor 3 jaar. Aangeraden wordt om na 2 ½ jaar zich aan
te melden voor hercertificering

-

In ieder geval is minimaal 90 % van de pedagogisch medewerkers gecertificeerd voor
Uk & Puk

-

Niet gecertificeerde pedagogisch medewerkers (ook vaste invallers) zitten in een
instroomtraject

-

Locatiemanagers hebben deelgenomen aan de training en zijn bekend met het
programma

-

Er ligt binnen de organisatie een plan voor borging en kwaliteitsbewaking, zowel op
organisatie-, groeps- als medewerkerniveau *

-

Er is een medewerker die belast is met de borging en kwaliteitsbewaking. Bij voorkeur
heeft deze medewerker de opleiding tot interne coach Uk & Puk gevolgd *

-

Uitvoering van het plan voor borging en kwaliteitsbewaking wordt jaarlijks geëvalueerd
en bijgesteld *

-

Minimaal 1x per jaar is er een na/bijscholing waarbij de kwaliteit van het
activiteitenaanbod centraal staat *

-

Pedagogisch medewerkers krijgen jaarlijks d.m.v. coaching / functioneringsgesprekken
terugkoppeling op het werken met Uk & Puk *

-

Bij hercertificering wordt de (aangepaste) quick-scan afgenomen (zie bijlage)

-

Voldoende beoordeling op de quick-scan houdt in dat op alle items minimaal 3
gescoord wordt

-

Bij een totaal van 75% op minimaal 3 score volgt een advies hoe men de onvoldoende
items kan verbeteren. Indien binnen 6 maanden geadviseerde verbeteringen zijn
ingevoerd leidt dat alsnog tot certificering

-

Er hebben zich de laatste 2 jaar geen incidenten voorgedaan waarbij GGD en/of andere
instanties ingeschakeld zijn

(* staat ook als items in de VVE-bestandsopname van de onderwijsinspectie)

Als een locatie getraind is door een gecertificeerd Uk & Puk trainer en minimaal 90% van de
pedagogisch medewerkers VVE-gecertificeerd is, wordt aangenomen dat het inhoudelijke deel
voor locatiecertificering in orde is.
Is de trainer verbonden aan de organisatie die opgaat voor locatiecertificering, dan wordt de
laatste quick-scan afgenomen door een gecertificeerd trainer van buiten de organisatie.
De organisatie kan hiervoor een gecertificeerd Uk & Puktrainer benaderen.
Locaties die tussen 2010 en 2013 het implementatietraject tot certificering voor Uk & Puk
hebben gevolgd, kunnen gebruik maken van de bovengenoemde werkwijze.
Voor deze locaties geldt dat de locatiecertificering is ingegaan op datum van certificering en
vanaf dan 3 jaar geldig is.
Voor locatiecertificering wordt de volgende procedure gevolgd:
-

Trainer geeft de namen van de gecertificeerden door

-

Trainer stuurt de laatste (evaluatie)quick-scan door. Als de trainer werkzaam is binnen
de organisatie, wordt de laatste quick-scan afgenomen door een gecertificeerd trainer
van buiten de organisatie

-

Organisatie overlegt het plan van aanpak voor borging en kwaliteitsbewaking. Hierin
staat hoe de organisatie op zowel organisatie-, groeps-, als medewerkerniveau borging
en kwaliteitsbewaking vorm gaat geven. Zij geeft aan hoe dit jaarlijks geëvalueerd en
bijgesteld wordt. Ook wordt aangegeven wie hiermee belast is

-

Organisatie overlegt het laatste GGD-rapport en indien aanwezig het inspectierapport
Toezichtkader VVE

Voor hercertificering wordt de volgende procedure gevolgd:
-

De organisatie geeft de namen van de gecertificeerden door. Minimaal 90% van de
pedagogisch medewerkers is gecertificeerd. Niet gecertificeerde medewerkers (ook
vaste invalkrachten) worden geschoold d.m.v. het instroomtraject behorende bij Uk &
Puk

-

Organisatie overlegt het beleidsplan voor borging en kwaliteitsbewaking. Hierin staat
hoe de organisatie op zowel organisatie-, groeps-, als medewerkerniveau borging en
kwaliteitsbewaking vorm geeft. Zij geeft aan hoe dit jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld
wordt. Ook wordt aangegeven wie hiermee belast is

-

Organisatie overlegt het laatste GGD-rapport en indien aanwezig het inspectierapport
Toezichtkader VVE

-

Over de afgelopen 3 jaar wordt aangegeven wat er is gedaan aan bij/nascholing op het
gebied van kwalitatief goed activiteitenaanbod

-

De bij de training als eindevaluatie gebruikte quick-scan wordt overlegd

Bovenstaande wordt door de organisatie op papier of per mail naar de certificeerder gestuurd.
Indien dit in orde is bevonden volgt een quick-scan op locatie. De quick-scan beslaat voor een
locatie met 4 groepen een dag.
Deze quick-scan wordt steekproefsgewijs afgenomen op de locatie. Het is dus niet noodzakelijk
dat alle pedagogisch medewerkers en groepen bezocht worden. De certificeerder bepaalt bij wie
en in welke groepen de quick-scan wordt afgenomen.
Voldoende beoordeling op de quick-scan houdt in dat op alle items minimaal 3 gescoord wordt.

Bij een totaal van 75% op minimaal score 3 volgt een advies hoe men de onvoldoende items
kan verbeteren. Indien binnen 6 maanden geadviseerde verbeteringen zijn ingevoerd leidt dat
alsnog tot certificering.

Bij locatiecertificering ontvangt de locatie een bordje met het Uk & Puklogo om naast de deur te
bevestigen.
Daarnaast ontvangt men een certificaat met daarop de duur van de locatiecertificering om
centraal op te hangen in hal of kantoor.
Kosten voor locatiecertificering is € 125,00.
Hercertificering vindt plaats op offertebasis.
Voor verdere informatie en aanvragen voor locatiecertificering kan men terecht bij
Els Groenewoud: e.groenewoud@cedgroep.nl
Nicolette van de Kreeke: n.vandekreeke@cedgroep.nl

