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Het roosteren van personeelsleden voor kinderdagverblijven wordt beïnvloed
door diverse factoren, zoals de beschikbaarheid van het personeel, de
beroepskracht-kindratio (BKR) en de CAO-regelgeving. Wat het allemaal
complex maakt.

Deze variabelen kunnen in één systeem ingevoerd worden: in TactiPlan! Dit
systeem koppelt automatisch alle gegevens (waaronder BKR en CAO-regels)
en zorgt voor overzicht in de planning, de hoeveelheid pedagogisch
medewerkers op een groep, de verloven en de urenregistratie.

In deze folder leest u er meer over!



Deze CAO vormt de basis voor hét TactiPlan online roosterprogramma;
de regels worden er automatisch in geïmplementeerd. Denk hierbij aan
verlofregistratie, plus-/minuren berekening, feestdagverlof en toeslagen.
Geen zorgen dus!

CAO Kinderopvang



Door de unieke koppeling tussen KOVnet en TactiPlan, waaraan
overigens geen extra kosten verbonden zijn, is de BKR direct
zichtbaar.

Omdat KOVnet en TactiPlan real-time informatie delen, is het
niet meer nodig de BKR handmatig te berekenen. De roosteraar
heeft een up-to-date weergave van het aantal kinderen en het
aantal personeelsleden op de groep. Hierdoor is bijvoorbeeld
direct zichtbaar of er een pedagogisch medewerker over staat.  

koppeling KOVnet

Efficiënt roosteren levert tijd en geld op voor uw organisatie! 
 



drie-uursregeling

Ook met deze regeling houdt TactiPlan rekening. De drie-
uursregeling kunt u naar eigen beleid invoeren. Daarna gaat
alles automatisch: u ziet in het rooster wanneer er minder
pedagogisch medewerkers op de groepen mogen staan.



groepen samenvoegen

Soms is het gunstiger een groep samen te voegen. Dat is eveneens
eenvoudig te regelen in TactiPlan; de BKR-controle wordt dan
automatisch aangepast.



TactiPlan kan met verschillende salarisadministraties gekoppeld
worden, zoals Nmbrs, Loket, Raet, Unit4 en AFAS. Werkt uw
salarisadministrateur met een ander softwaresysteem?
Ook daarvoor biedt TactiPlan een oplossing. 

Naast de koppeling kunt u de rapportage altijd handmatig
downloaden in een Excel- of PDF-bestand. 

koppeling salarisadministratie 



Bent u benieuwd wat TactiPlan voor uw organisatie kan betekenen?
Vraag gratis en vrijblijvend een online demo aan. We laten u stap-voor-
stap het programma zien. 

Wij horen graag van u!
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