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Nieuws 
 

Ø Personenregister 2018 BELANGRIJK!!! 
Nog niet iedereen heeft zich aangemeld in het personenregister. Iedereen met een VOG 
(gastouders, huisgenoten, vrijwilligers ed.) moeten zich inschrijven in dit register. Doe dit zo 
snel mogelijk! Vanaf juni 2018 kost het €12,50 om je aan te melden, nu is het nog gratis. Het 
is een vrij makkelijke website, de inschrijving spreekt voor zich. Jullie moeten inloggen met je 
Digi-d om vervolgens enkele gegevens in te vullen. Het VOG kenmerk is te vinden op je 
VOG onder de naam ‘ons kenmerk’, vul dit in. Vervolgens koppel je jouw VOG aan 
gastouderbureau de admiraal. Ik ontvang graag even een appje /belletje/mailtje als het 
gelukt is of als het niet lukt. 
 
Via deze link kunnen jullie je aanmelden in het personenregister: 
https://personenregisterkinderopvang.duo.nl 
 

Ø Klachtenvrij geschillencommissie 2017 
Gastouderbureau de Admiraal heeft een certificaat ontvangen van de geschillencommissie. 
Dit betekend dat er in 2017 geen geschillen zijn ingediend tegen gastouderbureau de 
Admiraal.  
 

Ø Enquête voor de vraagouders 
Onder de vraagouders wordt een dezer dagen een enquête verstuurd als onderdeel van de 
alternatieve ouderraad. Doordat er nog geen ouderraad is aangesteld wordt er eenmaal per 
jaar een enquête gehouden onder de vraagouders om zo de mening van de vraagouders 
naar voren te halen. In de komende nieuwsbrief wordt de uitslag van de enquête 
beschreven. 
 
 

Cursussen 
U kunt weer meedoen aan cursussen in de omgeving! De cursussen zijn voor gastouders en 
vraagouders die aangesloten zijn bij gastouderbureau De Admiraal.  
 
Het is belangrijk om zich als gastouder te blijven ontwikkelen. Heb je een specifieke vraag 
naar een bepaalde cursus en je weet niet waar je dit kunt volgen? Vraag het even, dan ga ik 
op zoek voor je!  
 

Ø Cursus meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  
Als gastouder kunt u deze digitale cursus volgen bij Augeo: 
Gastouders: ‘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. 



Ga naar: https://www.augeo.nl/nl-nl/gastouders-omgaan-met-vermoedens-van-
kindermishandeling/ 
Heb je de cursus gevolgd, stuur het bewijs op naar info@gastouderbureauadmiraal.nl en je 
ontvangt € 10,- terug. 
 

Ø Cursus peuter in zicht GGD cursus 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. Er zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur. 
Locatie: o.a. Castricum (15-05-2018 start), Hollands Kroon (25-09-2018 
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) GGD cursus GRATIS 
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: o.a. Castricum (17-05-2018 start). 
 

Ø Workshop een baby! GRATIS GGD cursus 
Een leuke workshop voor aankomende ouders om je voor te bereiden op je nieuwe rol als 
ouder. Ben je 25 weken of langer zwanger dan kan je je aanmelden.  
Locatie: De workshop wordt op meerdere plaatsen en meerdere datums gegeven, onder 
andere Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum.  
 
Op deze website kan aangemeld worden voor bovenstaande cursussen: 
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Wist u dat er 3 routes zijn die gevolgd kunnen worden binnen de meldcode? Dit zijn de 
routes: 
 
Route 1: Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
Route 2: Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een 
kind 
Route 3: Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 
onderling 
 

 
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:  

Ø Emotionele veiligheid 
Ø Persoonlijke competentie 
Ø Sociale competentie 
Ø 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. 
 

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. 
Er wordt nog gewerkt met een alternatieve oudercommissie. Dit 
alternatief is onder andere het enquêteren onder vraagouders. De enquête wordt een dezer 
dagen verstuurd naar alle vraagouders. De uitslag wordt in de volgende nieuwsbrief vermeld.  


