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Cursussen 
Onderstaande cursussen zijn bedoel voor gastouders die aangesloten zijn bij 
gastouderbureau De Admiraal.  
 
 

Ø Cursus positief opvoeden 2-12 jaar (gratis) Voor 
gastouders en vraagouders 

De opvoeding van kinderen is een belangrijke taak. Voor 
ouders/opvoeders is deze taak soms zwaar. Simpele, 
duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen 
heel prettig zijn. De cursus Positief Opvoeden (2-12 jaar) 
kan deze tips geven. Locatie/data: Heerhugowaard. Startdatum: 29-09-2016. Georganiseerd 
door GGD Hollands Noorden. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 
 

Ø Cursus meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  
Als gastouder kunt u deze digitale cursus volgen bij Augeo: 
‘Omgaan met vermoedens van kindermishandeling’. Alle 
gastouders moeten weten wat zij moeten doen als zij te maken 
krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld. De cursus 
kost normaal €24,50, De Admiraal biedt €10,- korting aan voor 
gastouders die opvang aanbieden via De Admiraal. 
 
 

Nieuws 
 
- Terugroepactie onveilige IKEA traphekjes! Heeft u een IKEA traphekje in de serie Patrull 
breng dit dan direct terug! 
 
- Het gebruik van kinderopvang is in 2015 toegenomen. 
 
- 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 ontwikkelingsfasen die beschreven staan in het 
beleidsplan. In het beleidsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen baby’s (0 maanden 
tot 18 maanden), peuters (19 maanden tot 4 jaar) en schoolkinderen (4 tot 13 jaar). Bij 
baby’s gaat het veelal om een veilige basis bieden, aansluiting bieden bij de behoeften van 
de baby. Voelen, horen en het zien van kleuren speelt een grote rol. Als opvoeder kan je 



hierop inspelen. Een peuter heeft veel behoefte aan bewegen, geef hier als opvoeder de 
ruimte voor (buitenspelen is een goede activiteit hiervoor). Een peuter wordt zelfstandiger, 
sluit hier dus bij aan door de peuter te begeleiden en te stimuleren om de wereld om zich 
heen te ontdekken. Bij de gastouderopvang van schoolkinderen is het goed om 
rustmomenten aan te bieden na schooltijd en een keuze te geven in activiteiten. 
 
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. De meldcode bestaat uit 5 stappen. De 
eerste stap is het in kaart brengen van de signalen waar een signalenlijst voor gebruikt kan 
worden. Eenmaal in stap 2 kan je zelf met Veilig Thuis bellen voor advies, het nummer is 
0800-2000. Of je neemt contact op met het gastouderbureau. Ook kan je kijken op 
www.vooreenveiligthuis.nl.  
 
Hieronder een overzicht van deze stappen:  

 
 
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. 
 
 
 
 


