
 
 
Nieuwsbrief augustus 2022 
Nieuws 
  

Ø Afwezigheid i.v.m. vakantie 
Gastouderbureau de Admiraal is afwezig vanaf zaterdag 27 augustus  t/m zondag 18 
september vanwege vakantie. Ik ben alleen bereikbaar voor zeer dringende zaken. De 
betalingen zullen wel gewoon doorlopen.!  

 
 

Ø Uurtarieven 2023 
Per januari 2023 wijzigen de maximale uurtarieven kinderopvangtoeslag weer. De maximaal 
te vergoeden uurtarieven zijn bekend maar nog niet definitief. Voor de gastouderopvang zal 
dit waarschijnlijk € 6,73 per uur worden. Zodra dit defnitief bekend is worden jullie hierover 
bericht.  
 
Koppeling gewerkte uren: 

In 2022 geldt er nog de zogenoemde koppeling gewerkte uren (KGU). Ouders kunnen 
toeslag aanvragen voor maximaal 140% van het aantal uur dat de minst werkende partner 
(ouder) werkt. Met een maximum van 230 uur per kind per kalendermaand. Dit geldt voor 
alle soorten opvang; dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Per 1 januari 2023 wordt deze koppeling met het aantal gewerkte uren losgelaten. Het 
maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen 
ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd 
met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een 
kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 
maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben 
gewerkt, is niet meer belangrijk. 

Indien gastouders hun uurtarieven willen verhogen per januari 2023, geef dit dan tijdig door 
aan de vraagouders en aan mij. Het liefst uiterlijk 31 oktober. De contracten zullen namelijk 
aangepast moeten worden. 

Cursussen 
Onderstaand informatie betreffende cursussen. 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 Vroegsignalering autisme (e-learning) 
Karakter heeft een e-learning module ontwikkeld gericht op het vroeg signaleren van 
ontwikkelingsproblemen zoals autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze e-learning sluit 
aan bij de JGZ-richtlijn ASS (2015) en richt zich op de leeftijdsgroep 0-4 jaar.  
De module duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten en is gratis te volgen.  
 
Ga naar de volgende pagina om de e-learning te volgen: https://karakter.capp12.nl/open-
courses/courses/133  
 

Ø Stap-budget KinderWijs TV 
Ter informatie voor de geïnteresseerden: Via KinderWijs TV zijn meerdere leerroutes 
beschikbaar die gesubsidieerd worden door de STAP-regeling.  

 
De leerroutes: 

• Volledig individueel PE-programma (jaarprogramma groeispurt) 
• Babyscholing (BabyWijs Plus CAO erkend) 
• Kinder-emotiecoach 

 
Wisten jullie dat investeringen in cursussen aftrekbaar zijn voor de belasting? 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
In oktober 2020 heb ik het certificaat ‘Basistraining aandachtsfunctionaris 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ behaald. Dit betekent dat ik mij meer heb kunnen 
verdiepen in de werkwijze omtrent het begeleiden van gastouders bij vermoedens en het 
maken van meldingen. Dit betekent dat ik gastouders en ouders/verzorgers beter kan 
informeren en ze zelf kan ondersteunen.  
 
Ook bij kleine vragen mogen jullie mij bellen voor advies. En 
Veilig thuis kan uiteraard ook altijd gebeld worden. Tevens 
heeft veilig thuis sinds kort een chat functie waarbij anoniem 
een vraag gesteld kan worden. 
 
Website: www.veiligthuis.nl  
Telefoon: 0800-2000 (24 uur per dag) 
 
 

 
Pedagogisch beleidsplan 
 
Het pedagogisch beleidsplan bestaat uit de 4 pedagogische basisdoelen geformuleerd door 
Riksen Walraven. Tijdens een inspectie wordt gevraagd of de gastouder deze doelen weet 



en of ze deze doelen uitvoert in de praktijk. In de vorige nieuwsbrief werden de 4 doelen 
benoemd. Hieronder een uitleg van het eerste doel: 
 

Ø Het bieden van emotionele veiligheid. 
Dit betreft structuur en duidelijkheid voor een kind, een goede band met de gastouder, 
aansluiten bij individuele behoeften en een goede samenwerking tussen gastouders en 
vraagouders. Denk bijvoorbeeld aan structuur in de dagindeling, rituelen, aandacht, liefdevol 
zijn, zorgzaam, interesse hebben in het kind, het geven van uitleg en informatie op het 
ontwikkelingsniveau van het kind en het voeren van overdrachtsgesprekjes. Dit laatste is in 
de corona tijd soms wat lastiger geweest. Daarom zullen overdrachten op dit moment vaker 
anders plaatsvinden. Denk aan een overdrachtsschriftje, via whatsapp of telefonisch. 
Mochten er gastouders en ouders/verzorgers zijn die ergens tegenaan lopen hiermee dan 
kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen verbeteren. 

  
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 


