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Cursussen 
Onderstaande cursussen zijn bedoel voor gastouders (en vraagouders) die aangesloten zijn 
bij gastouderbureau De Admiraal.  
 

Ø Cursus peuter in zicht 
Ouders/opvoeders van peuters kennen de lastige momenten wel: een driftbui, niet willen 
eten, niet luisteren, ruzie met andere kinderen. Je kunt er allemaal mee te maken krijgen. 
Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze momenten? Tijdens de cursus Peuter in 
Zicht! Ga je hiermee aan de slag. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Locatie/data: 
Hollands Kroon/ Medemblik. Startdatum: 05-10-2016 of 25-10-2016. Georganiseerd door 
GGD Hollands Noorden. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-
en-bijeenkomsten.aspx 
 

Ø Workshop praten met je baby 
Vanaf de geboorte kunnen baby’s op hun eigen manier al 
‘praten’. Hoe doen ze dat? En hoe kan je daar als 
ouder/opvoeder op reageren? Tijdens de workshop Praten 
met je baby krijg je daar antwoord op! Meerdere locaties en 
meerdere datums beschikbaar! 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 

Ø Cursus veiligheid en gezondheid 
Op welke manier heb jij te maken met veiligheid en 
gezondheid in de gastouderopvang? Waardoor kunnen 
risico’s ontstaan in de opvang? Hoe werkt een risico 
inventarisatie? Wat is een ongevallenregistratie en een actieplan? Onder andere 
voorgenoemde onderwerpen komen aan bod. De online cursus kost €15,-.  
Kopen via: https://vyvoj-webwinkel.teacherschannel.nl/arrangements/1233/ 
 

Nieuws 
 
- Terugroepactie: Belangrijke veiligheidswaarschuwing J&S Supply Koolmonoxidemelder 
Safe. EAN nummer: 8718781066857. De melders meten de concentratie van de 
koolmonoxide die aanwezig is in een ruimte niet juist!  
 
- Veiligheid NL en de Consumentenbond raden het af om gebruik te maken van 
loopstoeltjes. 
 
- De maximale uur prijzen waar kinderopvangtoeslag over verkregen kan worden gaat in 
2017 omhoog! In 2016 is dit €5,52 en in 2017 zal dit €5,75 worden. Positieve wijziging voor 
de vraagouders. 
 



Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan de basis waarop het beleidsplan is ontwikkeld, namelijk 
de vier pedagogische basisdoelen. 
 
Gastouderbureau De Admiraal werkt met de vier belangrijke pedagogische basisdoelen die 
zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang: Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, 
sociale competentie en overdracht van waarden en normen. Deze doelen gelden voor 
kinderen in de leeftijd van 0 totdat zij naar de middelbare school gaan. Deze doelen helpen 
gastouders om ontwikkeling bij de kinderen te stimuleren. In de volgende nieuwsbrief wordt 
verder ingegaan op het eerste doel; emotionele veiligheid. 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Elke kinderopvangorganisatie, en dus ook de gastouderopvang is verplicht om een meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. De uitgebreide meldcode is terug te 
vinden op de website onder het kopje documenten. Ditmaal wordt uitgelegd wat de rol is van 
de vertrouwensinspecteur. 
 
Een werkgever van een kinderopvangorganisatie, gastouderbureau of peuterspeelzaal is 
verplicht meteen contact opnemen met de vertrouwensinspecteur als hij aanwijzingen heeft 
dat een werknemer seksueel of ander geweld heeft gebruikt tegen een kind in de opvang. De 
vertrouwensinspecteur luistert, en adviseert en informeert de werkgever over wat hij moet 
doen. Als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit dan moet de werkgever 
aangifte doen.  
 
Als ouders aanwijzingen hebben dat een werknemer of werkgever seksueel of ander geweld 
gebruikt tegen een kind kan de ouder ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. 
De vertrouwensinspecteur kan de ouder advies geven over het doen van aangifte.  
Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens 
kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111. De vertrouwensinspecteur is 
bij wet uitgezonderd van de plicht om aangifte te doen en heeft een geheimhoudingsplicht. 
Hij kan helpen bij het doen van aangifte of het indienen van een formele klacht. De 
vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werknemer of een werkgever een misdrijf 
heeft gepleegd. Dat doet de politie.  
 

 
Vacatures 
Op dit moment zijn meerdere vacatures open bij verschillende gezinnen! Weet of kent u 
iemand dan hoort De Admiraal dit graag! 
 

Oudercommissie 
 
De oudercommissie van Gastouderbureau De Admiraal is op dit 
moment nog in ontwikkeling. Heeft u als vraagouder interesse om 
zich aan te sluiten bij de oudercommissie? Neem dan contact op 
met De Admiraal. 
 
 
 


