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Ø Vakantie 
De schoolvakantie is weer bijna ten einde gekomen. Ik hoop dat iedereen een leuke vakantie 
heeft gehad! Alle kinderen weer naar school en/of de gastouder, veel plezier weer!  
 

 
 

Ø Enquête 
De uitslag van de enquête welke verstuurd is onder alle vraagouders is bekend. De enquête 
kon ingevuld worden tussen 15 juni 2019 en 31 juli 2019. De enquête is ingevuld door 41% 
van de vraagouders, bedankt hiervoor!  
 
Hieronder de uitslag van de enquête: 

• 91% van de vraagouders zijn tevreden over de gegeven informatie voor aanvang van 
de gastouderopvang. 1 vraagouder geeft aan niet voldoende te zijn geïnformeerd, 

• Alle vraagouders geven aan het intake en koppelingsgesprek als positief te hebben 
ervaren, 

• 91% van de vraagouders vindt de maandelijkse nieuwsbrief informatief,  
• Er wordt volgens alle vraagouders goed omgegaan met vragen, opmerkingen, 

klachten, 
• Alle vraagouders zijn het er (zeer) mee eens dat de manier van opvoeden bij de 

gastouder aansluit bij de opvoeding thuis, 
• Er wordt volgens alle vraagouders voldoende tijd en individuele aandacht aan de 

opvangkinderen besteed door de vraagouder, 
• De activiteiten welke plaatsvinden bij de gastouder sluit aan bij de verwachtingen van 

al de vraagouders, 
• De vraag welke spel- en ontwikkelingsactiviteiten meer door de gastouders 

aangeboden mogen worden zijn voornamelijk: Creatieve activiteiten, rustige spellen 
zoals puzzels en boekjes en bewegingsactiviteiten. 9% van de vraagouders geeft aan 
dat er voldoende verschillende activiteiten worden aangeboden, 

• Alle vraagouders geven aan dat de gastouder professioneel te werk gaat, 
• De vraagouders hebben allemaal een duidelijk beeld van wat hun kind dagelijks doet 

bij de gastouder, 
• De eigenschappen welke vraagouders het belangrijkste vinden bij gastouders zijn: 

betrouwbaarheid ( 55%) en lief voor de kinderen (64%). Deskundigheid vinden 
vraagouders minder belangrijk, 



• 91% van de ouders weet de weg te vinden bij klachten over gastouderbureau de 
Admiraal. Er is 1 ouder welke dit niet weet, 

• De manier waarop de facturering nu plaatsvind wordt door 46% als prettig ervaren, 
36% zou liever willen dat dit automatisch verloopt en 18% heeft geen mening. 

 
De conclusie van de enquête: 
De meeste vraagouders zijn tevreden over de bemiddeling en begeleiding voor aanvang en 
tijdens de periode van gastouderopvang. De opvang bij de gastouders wordt door alle 
vraagouders als positief ervaren, de opvoeding komt overeen met de opvoeding thuis. 
Gastouders hebben genoeg tijd voor individuele aandacht voor het kind. Op het gebied van 
activiteiten geven de ouders aan dat de gegeven activiteiten door de gastouder aansluiten bij 
hun verwachtingen maar zouden graag meer creatieve activiteiten, rustige spellen en 
bewegingsactiviteiten willen zien. De vraagouders worden goed geïnformeerd door de 
gastouders over de dagelijkse bezigheden van de kinderen. Doordat er 1 ouder is voor wie 
het niet duidelijk is wat te doen bij klachten over de Admiraal zal ik hier in deze nieuwsbrief 
aandacht aan besteden. De facturering blijft voorlopig zoals het nu is omdat de meeste 
ouders dit fijn vinden of geen mening hebben (64%).  
 

Volgend jaar zal er opnieuw een enquête worden verstuurd onder de vraagouders. Als er 
tussentijds ideeën of opmerkingen zijn mag dat altijd aangegeven worden. 

 
Ø Klachten 

Informatie over het indienen van klachten is te vinden in het informatieboekje welke tijdens 
het intakegesprek/koppelingsgesprek wordt uitgedeeld. Ook is er informatie te vinden op de 
website van Gastouderbureau de Admiraal onder het kopje ‘Over Admiraal’ 
(www.gastouderbureauadmiraal.nl) . Elke klant van gastouderbureau de Admiraal mag een 
klacht indienen over de gastouderopvang, de dienstverlening, de kwaliteit ed. Er wordt naar 
gestreefd de klacht intern binnen De Admiraal af te handelen. Mocht dit niet lukken kunt u 
ervoor kiezen (na een interne klacht) om een externe klacht bij de geschillencommissie 
kinderopvang in te dienen. Ook kunnen vraagouders en gastouders eerst informatie 
inwinnen of advies vragen bij het klachtenloket.  
 
Dit zijn de contact gegevens van het klachtenloket: 
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl 
Telefoon: 0900-1877 (€0,20 per gesprek). 
Website: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/  
 
 

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 peuter in Zicht! 
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. 
Locatie: Alkmaar, 31-10-2019 en Castricum, 6-11-2019 
Meer informatie en inschrijven: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx  



 
Ø Verkorte gastouder opleiding 

Ken je iemand die graag gastouder zou willen worden maar geen bevoegd diploma heeft? Er 
is een verkorte diplomaroute beschikbaar voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 
2 specialistatie gastouder. De opleiding duurt 4 tot 8 maanden en kost € 1152,90. Je heb 
hiervoor wel meerdere jaren oppaservaring voor nodig. Op de volgende site is meer 
informatie te vinden:  
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/gastouderopleiding-hzw-2/ 

 
 

Ø De financiën van een ondernemende gastouder 
Deze online module biedt je de handvatten o m de financiele kant van het ondernemende 
gastouderschap beter te begrijpen en de juiste financiele keuzes te maken voor jezelf en 
jouw opvang. De module is bedoeld voor ZZP-ers of toekomstige ZZP-ers in de 
gastouderopvang.  
Kosten: € 79,95. 

 
 

 
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.  
 
 
Tot nu toe zijn er 2 vraagouders geïnteresseerd om deel te nemen aan de ouderraad. Er is 
nog minimaal 1 vraagouder nodig om een ouderraad vorm te kunnen geven. Heeft u 
interesse, dan hoor ik dat graag. 
 


