
 

 

 

 

 

P E R S B E R I C H T  

Leeuwarden, 26 november 2021 

Ontzorgen in kinderopvang en onderwijs, 

juist nu. 

Zowel de kinderopvang als het onderwijs kampen met hoge werkdruk, een hoog 

ziekteverzuim en arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast zorgen de hoge kwaliteitseisen 

binnen de branche dat er sprake is van vele wettelijke verplichtingen op het gebied van 

(bij)scholing en trainingen. Spiekr speelt hier op in door met Novisafe een concept aan te 

bieden dat zich kenmerkt in flexibiliteit, efficiëntie en kwaliteit voor een betaalbare prijs. 

 

Spiekr en Novisafe slaan handen ineen voor kinderopvang en onderwijs 

Afnemers willen minder tijd kwijt zijn aan het regelen van dergelijke trainingen en willen 

minimale belasting voor medewerkers. Daarnaast moet het aanbod aansluiten bij de 

behoefte van medewerkers in de genoemde sectoren. Spiekr, het kenniscentrum 

kindontwikkeling met (trainings-)aanbod voor kinderopvang, IKC’s en onderwijs is daarom 

een unieke samenwerking aangegaan met Novisafe Veiligheidstrainingen uit Harlingen. 

Novisafe is een jonge en innovatieve speler op het gebied van veiligheidstrainingen. 

Ontzorgen en efficiëntie bereiken 

“Samen willen we binnen kinderopvang en onderwijs een concept aanbieden dat zich 

kenmerkt in minimale tijdsinvestering, met maximale kwaliteit” zegt Meinard Dijkstra, 

directeur van Spiekr. Marcel Visser van Novisafe voegt toe: “Wij bieden de combinatietraining 

kinder-EHBO en BHV aan, we combineren de lesstof van beide certificaten op een efficiënte 

manier zodat we de training in slechts vijf uren kunnen afronden. Er is veel overlap in 

onderwerpen die op deze manier niet dubbel voorbij komen voor de cursist. Dit levert een 

significante tijdbesparing op en zorgt dat de cursist de focus kan leggen op vragen en 

onderwerpen die spelen op de werkvloer. Ook de toevoeging van E-learning in het aanbod 

maakt dat de tijdsinvestering van deelnemers beperkt wordt. We willen maximaal tegemoet 

komen aan het ontlasten van kinderopvang en onderwijs”. 

Niet stoffig, maar leuk! 

Naast de efficiënte oplossing investeren de partners in de kwaliteit. Een BHV training kan 

soms aanvoelen als een verplicht nummer, een moetje. De samenwerkingspartners trekken 

alles uit de kast voor een leuke en leerzame training. “Interactie en plezier zijn voor ons net 

zo belangrijk als de efficiëntie”, zegt Marcel.  



De eerste afnemers starten per 2022 

De kinderopvangorganisaties Sinne kinderopvang en Kinderwoud kinderopvang zijn de 

eerste afnemers van dit nieuwe concept kinder-EHBO/BHV van Spiekr en Novisafe. Zij vinden 

het vooral belangrijk dat de beheerskosten in het organiseren en regelen van dergelijke 

trainingen beperkt worden. Ze willen voldoen aan de verplichtingen uit bijvoorbeeld de wet 

IKK. Een slimme koppeling tussen het HR-systeem van de kinderopvangorganisaties en de 

software van Spiekr en Novisafe maakt dat mutaties in het personeelsbestand feilloos hun 

weg vinden bij het inschrijven en plannen van trainingen. Nieuwe medewerkers krijgen 

automatisch de mogelijkheid in te schrijven op een van de vele trainingsmomenten.  

Vanaf 2022 wordt deze dienstverlening breed aangeboden aan belangstellenden in heel 

Noord-Nederland. 

 


