Veel gestelde vragen aan Stichting Adiona
Toelating
Opleidingseisen
Hanteren jullie eisen betreffende opleidingen om toegelaten te worden?
- Nu nog niet, hoe het in de toekomst is weten we niet. Voor nu is iedereen met een certificaat of
diploma kindercoaching (of dat hier relevant aan is) welkom.
Is de toelating afhankelijk van het werkverleden als kindercoach?
- Nee, bij inschrijving dient wel een certificaat/diploma voor kindercoaching of vergelijkbaar
overhandigd te kunnen worden.

VOG
Kunt u mij een VOG toesturen?
- Een VOG kunnen wij niet toesturen, wél kunnen wij op verzoek de aanvraagprocedure hiervoor
in gang zetten.
De afronding van deze aanvraag dient door de persoon zelf gedaan te worden; online, via DigiD
en IDEAL) en de kosten voor een VOG bedragen ongeveer €35,00.
Ik heb mijn VOG binnen, willen jullie het origineel? Via de post of mag ook scannen en doorsturen?
- Voorkeur heeft een doorgestuurde scan.
- Via post kan ook, dan graag sturen naar:
Stichting Adiona, Noordeinde 16, 1521 PA Wormerveer
Begrijp ik het goed dat ik iedere 2 jaar een nieuwe VOG moet aanvragen?
- Ja. iedere organisatie mag zelf bepalen welke ‘geldigheidstermijn’ van een VOG verlangd wordt.
I.v.m. het werkveld en de kwetsbare groep waar we mee werken hebben wij als bestuur
hiervoor 2 jaar bepaald.
Verschillende ‘Verklaringen omtrent Gedrag’ nodig voor verschillende organisaties
- Iedere tak van sport (lees beroepssector) heeft uiteraard relevante screeningsaspecten.
Voor Stichting Adiona hebben we besloten dat de screening op punt 45 (Gezondheidszorg en
welzijn van mens en dier) voldoet. Kijken we naar de kinderopvang dat is sreening op de punten
84 en 86 wettelijk verplicht. Het kan dus gebeuren dat je voor verschillende werkgevers een
aparte VOG moeten aanvragen.

Registers
Ik wil geregistreerd staan in een kwaliteitsregister, wat moet ik dan doen?
- Afhankelijk van het register waarbij je je wilt laten registreren wilt, kun je contact opnemen met
de betreffende organisatie en informeren naar de eisen voor registratie in het register.
Op de pagina ‘Inschrijven’ vind je een overzicht van diverse registers.

Wkkgz
Voldoet jullie klachtenprocedure aan de Wkkgz?
- Ja.
Wat via de Wkkgz in orde moet zijn, is via lidmaatschap bij Adiona geregeld zonder extra
bijkomende kosten.

Financieel
Vergoeding
Is Stichting Adiona erkend door zorgverzekeraars? Worden sessies van bij Adiona aangesloten
kindercoaches/-yogadocenten vergoed?
- Nee. Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.
Wanneer je wilt dat jouw sessies wel (gedeeltelijk) vergoed zouden worden, moet je sowieso
medische en psychosociale basiskennis hebben en ingeschreven staan bij een andere
beroepsvereniging, waarbij specifieke eisen gelden waaraan je moet voldoen. Wij hebben in die
zin geen connecties of overleg met zorgverzekeraars
btw
Kunt u mij wellicht zeggen of je als kindercoach vrijgesteld bent van btw of niet?
- Coaching is alleen vrijgesteld als het onderwijzend is en niet als het adviserend is zoals het bij
een kindercoach het geval is. Dus als kindercoach ben je niet vrijgesteld van btw.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Welke SBI-code bij de Kamer van Koophandel moet ik aangeven als ik me laat inschrijven?
- Ons advies is 86.91.3 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen.
In de omschrijving van deze code komt 'coaching' voor.

