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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 GRATIS! 
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: Castricum, startdatum: 31-10-2016. 
Locatie: Alkmaar, startdatum: 27-10-2016. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-
en-bijeenkomsten.aspx 
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) GRATIS 
Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig 
gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te 
herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst 
gedrag. De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van twee uur.  
Locatie: Heerhugowaard, startdatum: 28-09-2016. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 

Ø EHBO bij kinderen 
Wist u dat niet alleen gastouders maar ook ouders een EHBO cursus 
kunnen volgen? Lijkt het u leuk om meer te weten over eerste hulp bij 
kinderen schrijf u dan nu in voor een cursus bij u in de buurt! De cursus 
kost € 89.95 maar wordt door veel zorgverzekeraars deels of volledig 
vergoed. Iedereenehbo heeft sinds een aantal dagen een nieuwe naam; 
LIVIS. Voor meer informatie kijk op: www.livis.nl 
 
 

Nieuws 
 
- LET OP! 4 traphekjes zijn afgekeurd door de 
consumentenbond. Ze vertonen ernstige tekortkomingen. 
Het gaat om de hekjes Jeweret Emma en en Jeweret Laura 
(beide van de Praxis), de Noma Extending Metal en de 
Kidsriver Flexy. Voor meer informatie en goedgekeurde 
traphekjes, kijk op: 
https://www.consumentenbond.nl/traphekje/ 
 
 
 



Ø Gastouders zijn superhelden! 
Iedere derde donderdag in september is het leidster/gastouder dag. Dit jaar op donderdag 15 
augustus. Die dag wordt aangegrepen om het vak en het positieve imago van de gastouder 
breed uit te meten.  
 
De KNGO wil het imago van gastouders verbeteren 
en roept gastouders op om hierbij te helpen. Door 
actief bij te dragen aan een positief imago kan de 
gastouder zelfs mooie prijzen winnen. Zoals een 
spel-, speel-, en leespakket of een batmobiel 
loopauto. De hoofdprijs is een super-straatfeest op 
de Dag van de Gastouder op 15 september. KNGO 
regelt een compleet straatfeest voor deze gastouder, 
de gastkinderen en omwonende kinderen. Op 
www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl is meer 
informatie te vinden over de Dag van de Gastouder 
en hoe gastouders kans maken op de prijzen. 
 
 

Ø Ondernemerschap gastouder ter discussie 
Is een gastouder wel of geen ondernemer? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde 
onlangs over een specifieke gastouder dat dit niet het geval was. Zij moest plotseling een 
flink bedrag aan belastingen ophoesten. De uitspraak leidde tot onrust onder gastouders. 
 
De afgelopen week werd de Whatsapp en mailbox van KNGO overspoeld met vragen van 
gastouders en medewerkers/eigenaren van gastouderbureaus. Cynthia van Mulekom van 
KNGO: ‘Op zich is een uitspraak over ondernemerschap van een gastouder een individuele 
zaak en kan niet zomaar direct als standaard aangenomen worden bij andere rechtszaken 
met hetzelfde onderwerp. Een rechter moet zijn/haar conclusies baseren op de 
bewijsmaterialen die worden ingebracht en de toelichting van de verdediging daarbij.‘  
 
Kortom: Zelfstandige gastouders hoeven zich niet direct grote zorgen te maken, elke situatie 
is anders! 
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed het eerste pedagogische basisdoel: emotionele veiligheid. 
 
Emotionele veiligheid heeft alles te maken met structuur en duidelijkheid een goede band 
met de gastouder, aansluiten bij individuele behoeften en goede samenwerking tussen 
gastouders en vraagouders. De kennismaking met de gastouder is erg belangrijk voor het 
kind. Kan een gastouder snel inspelen op de behoefte van het kind zal een kind zich snel 
veilig voelen. Het is hierbij dus van belang dat de ouder en gastouder vooraf goed bespreken 
welke structuur er thuis wordt aangeboden en welke behoeften het kind heeft. Duidelijkheid 
wordt geboden door het geven van uitleg en informatie, uiteraard gerelateerd aan de leeftijd 
van het kind.  
 
Voorbeeld emotionele veiligheid aanbieden: Esmee (14 maanden) wordt in haar eigen 
huis opgevangen door een gastouder. Esmee moest vaak even huilen als moeder naar haar 
werk vertrok. De gastouder en de moeder van Esmee hebben samen afgesproken hoe het 
afscheid er elke keer uit ziet zodat hier structuur en duidelijkheid in komt voor Esmee. 
Sindsdien gaat het een stuk beter. 



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 
Veilig thuis. 
 
Per 1 januari 2015 zijn alle advies-, meld- en steunpunten kindermishandeling en Huiselijk 
Geweld samen gegaan. Voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en 
Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (SHG).  

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. De medewerkers 
kennen de signalen, de oorzaken en de risico’s. Zij proberen te helpen zonder te oordelen. 
Als je hun belt, luisteren ze en geven professioneel advies. Als het nodig is, verwijzen ze je 
door naar andere instanties of hulpverleners die jou kunnen helpen. 

 

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. 
 
 
 


