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1 WAAROM EEN KEURMERK KINDERVAKANTIES
Het Keurmerk KinderVakanties dient als kwaliteitsstandaard en houdt
je organisatie scherp om kwaliteit te (blijven) bieden. Het Keurmerk
KinderVakanties kijkt daarbij naar de totale kwaliteit van kinderkamporganisaties en hun aanbod.
Oftewel: Is de organisatie op orde en is het kamp uitdagend, veilig en
passend voor deelnemer en vrijwilliger?
Als je al kwalitatief goede kampen aanbiedt lijkt het aanvragen van
het Keurmerk KinderVakanties veel moeite voor een beperkte meerwaarde. Toch valt dat reuze mee. Als je het keurmerk voor één kamp
aan zou vragen en het daarna nooit meer nodig zou hebben, dan
zou dat inderdaad veel werk zijn. Gelukkig zijn er elk jaar zomerkampen, jaar in, jaar uit. Als je elk jaar zomerkampen organiseert is het
aanleveren van documenten één keer extra werk. Daarna heb je
veel baat bij het Keurmerk KinderVakanties. Want uiteraard is het
keurmerk een kwaliteitseis. Als je het Keurmerk KinderVakanties hebt,
dan is dat een teken dat jouw organisatie goede en veilige kampen
organiseert, gekeurd door een onafhankelijke instantie. Dat laatste is
van belang, immers als je zelf je organisatie zou keuren ben je verre
van objectief.
Er zijn veel soorten kindervakantie-organisaties, groot en klein, gericht
op specifieke groepen kinderen, met verschillende activiteiten: algemene vakantiekampen, zeilkampen, ponykampen, themakampen
en nog veel meer.
Iedere organisatie streeft naar optimale kwaliteit. En tegelijk is er altijd
nog wel het één en ander verbeteren. Je eigen organisatie checken
op de kwaliteitseisen van het Keurmerk KinderVakanties levert dan
dus een daadwerkelijke verbetering op is in de praktijk gebleken.
Het keurmerk is een soort spiegel die laat zien waar er nog verbeteringen mogelijk of nodig zijn.
Het Steunpunt KinderVakanties (SKV) heeft in 2010 de organisatie
van het Keurmerk KinderVakanties op zich genomen op verzoek van
kindervakantiekamporganisaties. Het (voormalige) Jantje Beton VakantieKeurmerk kon zo worden voortgezet. Het helpt bij het verkrijgen
van het vertrouwen van ouders die niet bekend zijn met kindervakantiekampen, en kan ook helpen bij het verkrijgen van financiering.
Je zult zien dat als je al kwalitatief goede kampen organiseert, je aan
veel van de criteria al geheel of gedeeltelijk voldoet. Vaak is het een
kwestie van enkele zaken aan te scherpen en andere zaken die al
lang gebeuren op te papier zetten om het geheel volledig te krijgen.
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2 WELKE CRITERIA HANTEERT HET KEURMERK KINDERVAKANTIES
Verschillende aspecten van kindervakantiekampen komen in het
Keurmerk KinderVakanties aan de orde. Op de website www.keurmerkkindervakanties.nl staat een ‘assesmenttool’: met een uitgebreide vragenlijst kan je kijken of je organisatie voldoet aan de eisen van
het Keurmerk Kindervakanties. Je krijgt per onderwerp suggesties hoe
je de kwaliteit van je organisatie verder kan verbeteren.

2.1 ORGANISATIE
Het waarborgen van goede vakanties vraagt een goede organisatie.
Wie organiseren het kamp en hoe zorgen zij voor een goede kwaliteit
van het aanbod? Wat is de doelstelling van de organisatie? Worden
afspraken binnen de organisatie en het bestuur vastgelegd en bewaard? Hoe is de communicatie tussen de begeleiders en bestuur?
Welke doelstelling heeft de organisatie
De organisatie is gericht op het organiseren van vakantieactiviteiten
en onderschrijft het missionstatement van Steunpunt KinderVakanties
hetgeen moet blijken uit de doelstelling van de betreffende organisatie.
Is er een klachtenprocedure/vertrouwenspersoon
Bij klachten moeten deelnemers, ouders en vrijwilligers weten bij wie
ze terecht kunnen. Dit mag iemand van binnen de organisatie zijn. De
onafhankelijkheid dient echter wel gewaarborgd te zijn.
Wordt de kwaliteit van de vakanties bewaakt
Op gezette tijd evalueert het bestuur het beleid en de uitwerking en
uitvoering daarvan.
Zijn adequate verzekeringen afgesloten
Heeft de organisatie een ongevallenverzekering? Een ongeluk zit in
een klein hoekje, ook tijdens een vakantie. Daarom is het van belang
een aansprakelijkheids- en een (aanvullende) ongevallenverzekering
te hebben afgesloten die alle activiteiten dekt.
Neemt de organisatie de privacywetgeving in acht
Je wilt van deelnemers bepaalde informatie hebben over hun achtergrond. Dit kan echter privacy gevoelige informatie zijn. Stel vast
wie wanneer de beschikking heeft over welke gegevens en ook hoe
je omgaat met archieven en het opruimen daarvan.
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2.2 DEELNEMERS
De deelnemers vormen de doelgroep van je kamp. Voor hen organiseer je alles. Het is van belang dat zij goed op de hoogte zijn van
wat hen te wachten staat. Ook moeten ze veilig deel kunnen nemen
aan alle activiteiten. Het Keurmerk KinderVakanties let o.a. op de volgende zaken:
Ontvangen de (ouders/verzorgers van) de deelnemers vooraf realistische informatie over het vakantiekamp
Uiteraard hoef je niet je hele programma van te voren te verklappen
aan deelnemers en ouders. Toch moeten deelnemers/ouders van te
voren wel voldoende op de hoogte zijn over de accommodatie en
de (globaal) te verwachten activiteiten. Zeker in het geval van risicovolle activiteiten is het van belang dat de ouders/verzorgers instemmen met de deelname van hun kind.
Is vastgelegd hoe groot de groep mag zijn en in welke leeftijdsgroepen deze is ingedeeld
Het Keurmerk KinderVakanties gaat uit van maximaal 40 deelnemers
per groep. Als een grotere groep duidelijk opgedeeld wordt in kleinere groepen kunnen grotere groepen ook akkoord zijn. Het verdient
uiteraard de voorkeur om de leeftijden niet al te veel uiteen te laten lopen. Een kamp met deelnemers van 8 tot 16 werkt alleen als er
duidelijk verschillende programma’s zijn voor verschillende groepen.
Bepaal dus van te voren hoe groot en voor wie de groepen zijn, en
hoe de opzet is.
Is vastgelegd wie er voor of tijdens de vakantie besluit of deelnemers
lichamelijk in staat zijn deel te nemen aan de activiteiten
Het kan zijn dat het door ziekte, vermoeidheid, handicap of andere
omstandigheden niet verantwoord is als een deelnemer deelneemt
aan een bepaalde activiteit. Soms is dit al voor aanvang duidelijk,
maar soms ook niet. Het is van belang dat er iemand belast wordt
met de taak vast te stellen of iedereen aan de activiteiten deel kan
nemen. Dit kan de coördinator zijn, maar ook de EHBO-er.
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2.3 BEGELEIDERS
Elke zomerkamp draait op vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen zomerkamp. Voor een goed zomerkamp zijn ook goede vrijwilligers nodig.
Het Keurmerk KinderVakanties let o.a. op de volgende zaken:
Is er een vrijwilligersbeleid
• Vrijwilligersbeleid betekent hier dat er nagedacht is over de vraag
wie er vrijwilliger kunnen worden en hoe deze vrijwilligers geworven
worden. Welke eisen qua leeftijd en achtergrond worden gesteld. Is
er een verklaring omtrent gedrag vereist? Etc.
• Ook van belang hierbij is de vraag welke specifieke eisen aan een
hoofdleider / coördinator worden gesteld.
• De methodiek ‘In Veilige Handen’ is een belangrijke richtlijn voor
organisaties waar vrijwilligers met kinderen werken. Hoe wordt deze
toegepast in de organisatie?
Is er een pedagogisch beleidsplan
Met ‘Pedagogisch beleidsplan’ wordt hier bedoeld dat er pedagogische uitgangspunten op papier zijn gezet. Deze dienen aan te sluiten
bij de rechten van het kind en het beleid van het SKV (waaronder:
kinderen serieus nemen, aansluiten op leeftijd en leefwereld van kinderen). Zie voor meer informatie over het opstellen van een pedagogisch beleidsplan de brochure die het SKV hierover heeft uitgegeven.
Bevat het pedagogisch beleidsplan een protocol over omgang met
kinderen? Bespreek van te voren en leg vast hoe je wilt dat de kinderen met elkaar omgaan en hoe de leiding met elkaar omgaat.
Waaruit blijkt het respect voor iedereen? Hoe wordt omgegaan met
regels en het (niet) naleven daarvan? Welke intimiteiten zijn gewenst
en welke juist niet. Welk taalgebruik is gewenst? Etc.
Is er een opleidingsbeleid
Soms melden mensen zich aan als vrijwilliger die al enige tijd ander
werk verrichten voor de organisatie. Soms gaat het via via en per
e-mail. Zorg ervoor dat je vastlegt hoe men kennismaakt en of er verplichte trainingsbijeenkomsten zijn. Op deze manier zorg je ervoor dat
je bij aanvang van de vakantie weet wie de vrijwilligers zijn en dat ze
in staat zijn om op goede wijze de vakantie te leiden.
Is er een evaluatietraject
Het is goed om na afloop van een vakantiekamp het programma te
evalueren, maar ook het functioneren van de begeleiders. Dit kan
individueel, maar ook groepsgewijs. Dit hoeft niet persé schriftelijk
vastgelegd te worden. Bij twijfels over het functioneren van één of
meer vrijwilligers is schriftelijke verslaglegging op individueel niveau
wel nodig.
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2.4 ACCOMMODATIE
Of je met de groep in een drie sterren hostel slaapt of dat de deelnemers in een klein koepeltentje slapen, de plek waar de vakantie
plaats vindt is enorm van belang. Niet alleen is het de plek waar je
met slecht weer binnen zult eten, het is ook de plek waar de deelnemers een groot deel van de tijd verblijven. Dat deze plek veilig dient
te zijn snapt iedereen, met je groep overnachten in een gebouw dat
op instorten staat, of een tentenkamp bouwen in een moeras zal niemand snel doen. Het Keurmerk KinderVakanties let op de volgende
zaken:
Heeft de locatie een verbruiksvergunning
Heeft de accommodatie waar je verblijft een verbruiksvergunning
(of: omgevingsvergunning)? Met een gebruiksvergunning toetst de
gemeente of een accommodatie aan de (veiligheids)eisen voldoet
waarvoor de accommodatie bedoeld is. (Dit geldt niet in alle gevallen voor een tentenkamp).
Is de locatie passend voor de groep en tijd
Uiteraard zijn er gescheiden slaapplaatsen en douches voor jongens
en meisjes. Gemengd slapen kan soms, maar alleen als ouder/verzorgers hiervan op de hoogte zijn en er vooraf akkoord mee zijn gegaan.
Er dient een leefruimte te zijn waar de deelnemers voldoende warm
en beschut zijn bij slecht weer.
Bij kampen met een primitieve aard (surivalvakanties etc), kan van
sommige punten afgeweken worden.
2.5 ACTIVITEITEN
In de voorbereiding van een vakantiekamp krijgt de organisatie van
de activiteiten vaak alle aandacht. Daarnaast zou er ook aandacht
besteed moeten worden aan het doel van de activiteiten en de visie
op de omgang met de deelnemers. Wat wil je hen bijbrengen? Hoe
dienen ze met elkaar om te gaan? Het Keurmerk KinderVakanties let
o.a. op de volgende zaken:
Zijn de activiteiten afwisselend, actief en veilig
• Hoe komt het programma tot stand? Sluit het aan bij de leeftijd en
niveau van de deelnemers? Staan de activiteiten centraal, het plezier dat de leiding er aan beleeft of het plezier van de kinderen? Of
allebei? Hoe doe je dat in de praktijk?
• Vanuit de risico-inventarisatie en het pedagogisch beleidsplan
moet worden aangetoond dat de activiteiten passend en veilig zijn.
• Hoe wordt vorm gegeven aan kinderparticipatie tijdens de voorbereiding én uitvoering van activiteiten? Zijn kinderen actief betrokken?

6

K eur merkKinderVakanties.nl

• Zijn bij uitstapjes en bijzondere activiteiten risico-analyses gemaakt
en waar nodig beheersmaatregelen genomen?
• Zijn aangeschafte spelmaterialen veilig volgens CEnormen en zijn
speeltoestellen op het terrein gecertificeerd?
2.6 VERVOER
Uiteraard zorg je voor voldoende vervoer, maar let ook op de kwaliteit van het vervoer? Mag iedereen met een rijbewijs deelnemers
vervoeren? Het keurmerk stelt dat bij langere afstanden alleen chauffeurs met 5 jaar rijervaring ingezet worden.
Denk ook aan een rijtest / training als het om langere reizen gaat.

2.7 VEILIGHEID
De omgeving van de accommodatie dient veilig te zijn. Een schitterende kampeerboerderij, direct aan de oever van een groot meer
kan een bijzonder plaatje zijn, maar brengt uiteraard ook risico’s met
zich mee.
Ook dit soort risico’s wil je vooraf in de peiling hebben zodat je maatregelen kan nemen en daarmee het risico kunt verkleinen. Met die
reden in het achterhoofd vraagt het Keurmerk KinderVakanties om
een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De kunst van het schrijven
van een RI&E is om deze zo te maken dat deze praktisch en compleet is, zonder dat alle alledaagse risico’s (zoals het struikelen over
een drempel) genoemd worden. De meest eenvoudige manier om
te weten welke risico’s de accommodatie en de omgeving met zich
mee brengt is om een keer te gaan kijken bij de accommodatie,
vóórdat het kamp begint,. Daarnaast is het goed om het een en ander vast te leggen in de huurovereenkomst.
In de risico-inventarisatie is een ontruimingsplan en rampenplan opgenomen. Onderdeel hiervan is het vastleggen van verantwoordelijkheden in het geval van een calamiteit (wie doet de communicatie,
wie neemt welke beslissingen etc).
Daarnaast is het noodzakelijk bij activiteiten na te gaan of er onaanvaardbare risico’s zijn. Bijvoorbeeld als je gaat zeilen, zijn er voldoende zwemvesten met de juiste maten; kunnen kinderen zwemmen, zijn
de begeleiders vakkundig, wat is de weersvoorspelling etcetera.

2.8 GEZONDHEID
Koken voor grote groepen stelt naast kookkunsten ook eisen aan de
hygiëne. Je wil niet dat de deelnemers ziek worden door een besmetting met een bacterie! Soms zijn deelnemers allergisch voor bepaalde ingrediënten, of gebruiken ze een speciaal dieet. Het Keurmerk
KinderVakanties let o.a. op de volgende zaken:
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Wordt er vooraf een (globaal) menu gemaakt waarbij aandacht is
voor gevarieerd, gezond en voldoende eten
Elke dag worden er drie maaltijd geserveerd, waarvan één warme
maaltijd. Er is altijd voldoende voedsel dat gezond is en van goede
kwaliteit. Is bekend welke kinderen extra zorg nodig hebben bij het
eten? Wordt er hygiënisch gewerkt? Bekijk van te voren de keuken en
het sanitair. Hoe en door wie wordt het schoongemaakt? Hoe zorg je
ervoor dat dit gebeurt naar behoren?
Persoonlijke aandacht
Naast aandacht voor een goede voeding is ook de persoonlijke aandacht van groot belang. Veel kinderen zijn niet gewend om met andere kinderen van huis weg te gaan, het is spannend, en de structuur
van een kamp is anders dan die ze thuis gewend zijn:
Is er controle op persoonlijke verzorging
Sommige deelnemers hebben hulp nodig bij het zorgen voor goede
persoonlijk hygiëne (denk aan: wassen, tanden poetsen, schone kleren). Indien dit van toepassing is op de doelgroep dient hiervoor een
uitvoeringsplan te zijn. Heeft iedere vrijwilliger een groepje deelnemers om op te letten? Of is één persoon verantwoordelijk?
Voelt iedereen zich prettig, is de sfeer goed, is er sprake van heimwee
Aandacht voor de individuele deelnemers is van belang, ook op het
geestelijke vlak. Is er vertrouwen, en is er aandacht voor de beleving
van individuele deelnemers?
Is bekend wie welke medicijnen gebruikt en waar deze bewaard
worden
Soms moeten deelnemers incidenteel of structureel medicijnen gebruiken. Zorg dat je hier altijd van op de hoogte bent. Afhankelijk van
de leeftijd kun je in overleg besluiten of de deelnemer het zelf bewaart en regelt of dat een staflid dit overneemt. In beide gevallen
moet de EHBO-er op de hoogte zijn en geregeld informeren of alles
(nog) goed gaat.
Is er een EHBO-er
Als er iets gebeurt (of het nu een blaar is, of iets ernstigs) moet duidelijk
zijn wie de aangewezen persoon is om hier op te reageren. Zorg voor
scholing aan de leiding vooraf. Wijs iemand aan als EHBO-er (ook als er
niemand is met een officieel EHBO-diploma). Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het inschakelen van medische hulp, indien nodig.
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3 HOE WERKT HET KEURMERK KINDERVAKANTIES
3.1 PAPIER VERSUS PRAKTIJK
Het opstellen van alle bovengenoemde acties, inventarisaties en invullen van lijsten kan ook weerstand oproepen: het wordt wel een
enorm geregel en een enorme stapel documenten. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Als de instructies en reglementen te uitgebreid
worden is het vaak het enige resultaat dat er niets meer mee gebeurt
in de praktijk.
Het opstellen van lange lijsten en plannen is uiteraard niet het doel
van het Keurmerk KinderVakanties. Het Keurmerk wil de kwaliteit van
de kampen waarborgen. Zorg dus bij het formuleren van acties dat
ze kort en bondig worden opgeschreven en uitvoerbaar zijn.
Twee voorbeelden:
• Vastleggen dat bij elke activiteit een EHBO-er aanwezig moet zijn
kan heel goed klinken. Als er echter op een dag meerdere activiteiten zijn op verschillende plaatsen en er is maar één EHBO-er, dan is
dit simpel weg niet haalbaar. Belangrijker is dan om vast te leggen
bij welke activiteit in ieder geval een EHBO-er moet zijn en hoe de
anderen handelen bij een calamiteit. En hoe de EHBO-er bereikbaar
is bij calamiteiten.
• Het op datum stickeren van overgebleven eten en dit op een koele
plaats bewaren kan een goede instructie zijn. Voor sommige kampen
is dit echter niet haalbaar. Stel dan vast dat je eten dat niet houdbaar
is, weggooit na afloop van de maaltijd.
Kortom: leg vast wat je doet, verbeter dat waar mogelijk maar zorg
altijd dat het resultaat een werkbare instructie is voor je vrijwilligers! En
hou in de gaten waar het uiteindelijk om blijft gaan: het bieden van
een geweldige vakantieweek!

3.2 DE KEURING
Als je het Keurmerk KinderVakanties aanvraagt,
is het van belang dat je
de protocollen op orde
hebt. Ze dienen op papier te staan, maar vooral ook uitgedragen te
worden in praktijk. Om te
zien of dit ook werkelijk
het geval is, zal tijdens
kamp een onafhankelijke
keurmeester langskomen.
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Als één organisatie op meerdere locaties kampen organiseert zal de
keurmeester ieder jaar een andere locatie bezoeken. Hoewel de
keurmeester de keuring doet in opdracht van het Steunpunt KinderVakanties, is hij onafhankelijk en werkt dus niet voor het Keurmerk KinderVakanties zelf of voor een van de aangesloten organisaties.
Tijdens de keuring op kamp zal de keurmeester in gesprek gaan met
enkele vrijwilligers en mogelijkerwijs ook met een aanwezig bestuurslid
of beroepskracht. Doel is hierbij niet om te kijken of iedere zin uit elk
protocol naar de letter wordt nageleefd. Het doel is om vast te stellen
of het opgestelde beleid door de organisatie zelf goed uitgewerkt
wordt in de praktijk zodat de vakanties veilig en passend zijn voor
deelnemers en vrijwilligers.
Van een keuring worden sommige mensen zenuwachtig: het klinkt
niet leuk. Er komt iemand met een notitieblok die af gaat vinken of je
regeltjes naleeft. De praktijk is echter anders: er komt iemand om je
te helpen vaststellen wat goed gaat en wat verbeterd kan worden.
Aan het eind van de keuring zal de keurmeester aangeven welke
punten hij gevonden heeft, die extra aandacht nodig hebben, of
misschien ook wel enkele punten die echt verbeterd moeten worden
om het Keurmerk KinderVakanties te krijgen of te behouden. Hij zal
de punten daarna ook per email versturen en daarna heb je enkele
weken de tijd om aan te geven hoe je die punten gaat verbeteren,
of als het bijvoorbeeld om beleidsmatige punten gaat, om beleid te
schrijven om het aan te passen. Na die tijd krijg je te horen of dat
voldoende was, en zo ja, dan zal de keurmeester aan het steunpunt
laten weten dat jullie organisatie aan het Keurmerk KinderVakanties
voldoet. Alleen in situaties waarin de keurmeester acute onveilige
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situaties aantreft die niet op korte termijn op te lossen zijn, zal hij het
bestuur van de Stichting KinderVakanties adviseren het Keurmerk KinderVakanties direct in te trekken.

3.3 PAPIEREN KEURING
Als je organisatie al een paar jaar het Keurmerk KinderVakanties heeft
en elk jaar van dezelfde locatie gebruik maakt, dan is het mogelijk
dat alleen een papieren keuring (documentenonderzoek) plaatsvindt. Dan geeft de keurmeester aan welke documenten hij graag
van de organisatie ontvangt om te keuren. Dit scheelt veel tijd en
geld in het hele proces. Na een papieren keuring volgt het jaar daarna weer een keuring op locatie.

3.4 KOSTEN
Omdat de keuring door een onafhankelijk persoon gedaan wordt,
zijn er kosten verbonden aan de keuring. Op de website www.keurmerkkindervakanties.nl staat meer informatie over de tarieven.
Het is daarom verstandig om eerst de vragenlijst (de ‘assesmenttool’)
op de website in te vullen gebruiken om te zien waar wellicht nog wat
werk te doen is.

3.5 AANVRAAGPROCEDURE
Als je organisatie in aanmerking wil komen voor het keurmerk, dan
kan je een aanvraag indienen. Op de website van www.keurmerkkindervakanties.nl vind je het aanvraagformulier. Dit formulier moet
tijdig (zie datum termijnen op de website) in het bezit zijn van het
Steunpunt Kindervakanties, samen met:
• de doelstelling van je organisatie (bijv. zoals vermeld in statuten),
• een organigram of organisatiebeschrijving, incl. aantallen medewerkers en vrijwilligers
• het overzicht activiteiten.
Als dit alles in bezit is, maakt de keurmeester een afspraak met de
organisatie om langs te komen op locatie tijdens het kamp.

3.6 MEER INFORMATIE
Op de website www.keurmerkkindervakanties.nl vind je informatie
over wijze van aanmelden, de kwaliteitscriteria, de benodigde documenten en de overige procedures.
Meer informatie over Steunpunt KinderVakanties en het aanmelden
als participant bij het Steunpunt KinderVakanties is te vinden op de
website www.steunpuntkindervakanties.nl
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Deze folder is uitgegeven door het Steunpunt KinderVakanties in het
kader van het project ‘Alle kinderen verdienen een goede vakantie’
van ZONMW. Via www.steunpuntkindervakanties is de folder als pdf
beschikbaar.
Het Steunpunt KinderVakanties is het samenwerkingsverband van kindervakantieorganisaties in Nederland. Gezamenlijk streven we naar
optimale kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van kinder-vakanties,
zodat álle kinderen een fijne vakantie beleven. De participanten van
het Steunpunt werken samen om projectmatig collectieve onderwerpen voor de branche op te pakken. Daarnaast organiseert het Steunpunt periodiek (kennis- en netwerk)bijeenkomsten en beheert zij het
onafhankelijke Keurmerk KinderVakanties: het toonaangevende
keurmerk voor kwaliteit en veiligheid van KinderVakantiekampen. Wilt
u meer informatie over het Steunpunt KinderVakanties? Ga naar de
website www.steunpuntkindervakanties.nl.
Daar kunt u uw organisatie ook aanmelden als participant!
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WERKEN MET HET KEURMERK
KINDERVAKANTIES

Werken met het vakantiekeurmerk.
Elke organisator van zomerkampen en jeugdvakanties wil een
kwalitatief goede vakantie aanbieden. Het Keurmerk KinderVakanties dient daarom als kwaliteitsstandaard en houd je
organisatie scherp om kwaliteit te blijven bieden. Het Keurmerk KinderVakanties kijkt daarbij naar de totale kwaliteit van kinderkamp
organisaties en hun aanbod. Oftewel: Is de organisatie op orde
en is het kamp uitdagend, veilig en passend voor deelnemer en
vrijwilliger?
In deze folder vind je een handleiding die je kan helpen in het
verkrijgen van het Keurmerk Kindervakanties.
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