
 
 
Nieuwsbrief december 2021 
Nieuws 
 

Ø Corona 
Gisteravond tijdens de persconferentie is bekend gemaakt dat vanaf aanstaande maandag 
20 december 2021 de scholen en buitenschoolse opvang moeten sluiten (uitzonderingen 
voor kinderen van ouders werkzaam in een cruciaal beroep). De gastouderopvang valt 
buiten deze sluiting. Gastouders mogen kinderen van 0-12 jaar gewoon opvangen. Ga in 
overleg met elkaar als er hele dag opvang nodig is volgende week. Voor advies kan er altijd 
contact worden opgenomen met gastouderbureau de Admiraal. 
 
De beslisboom of kinderen wel of niet naar de gastouder mogen bij ziekte of terugkeer uit het 
buitenland met een zeer hoog risico of zorgwekkende virusvariant blijft nog gelden. De 
nieuwste versie is 14 december 2021 (zie bijlage). 
  

Ø Kerstvakantie 
Vanaf vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 2 januari 2022 is gastouderbureau de Admiraal 
gesloten. Ik ben alleen bereikbaar voor urgente zaken. Gastouderbureau de Admiraal wenst 
iedereen hele fijne kerstdagen en al het goeds voor 2022!  
 

 
 

Ø Uurtarief 
Per januari 2022 stijgt de maximaal te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag van € 
6,49 naar € 6,52. Dit is helaas een matige stijging. Wist u dat ook de bureaukosten 
meegenomen mogen worden in de aanvraag voor kinderopvangtoeslag? Als hier vragen 
over zijn dan hoor ik dat graag. 
 

Ø Gratis kinderopvang 
In het nieuwe regeerakkoord is naar voren gekomen dat er deels vrijwel gratis kinderopvang 
wordt ingevoerd. Wat de precieze invulling hiervan zal zijn is nog onduidelijk. Ook is het 
onduidelijk hoe het zit met gastouderopvang. Zodra hier meer over bekend is wordt dit 
uiteraard gecommuniceerd naar jullie. 
 
 



Ø Factuur december 2021 
Zorg ervoor dat de factuur van december z.s.m. voldaan wordt. Op 15 januari zullen alle 
gegevens van 2021 verstuurd worden naar de belastingdienst. Niet betaalde facturen 
worden hierin niet meegenomen. Dit kan betekenen dat kinderopvangtoeslag deels 
terugbetaald moet worden. 
Vanaf ongeveer eind januari 2022 is de jaaropgave over het jaar 2021 beschikbaar en te 
downloaden in de online omgeving ( www.de-admiraal.opvanguren.nl ). De jaaropgaven 
worden niet per email verstuurd. Mochten het downloaden niet lukken kan een verzoek tot 
versturen per email worden aangevraagd.  
 

Ø Openingstijden vanaf januari 2022 
Vanaf januari 2022 wijzigt de bereikbaarheid van gastouderbureau de Admiraal i.v.m. 
uitbreiding arbeidsovereenkomst bij Kidsbest Kinderopvang waar ik als pedagogisch (VE) 
coach/beleidsmedewerker werkzaam ben. Voor urgente zaken ben ik ook buiten de 
openingstijden bereikbaar, stuur dan even een WhatsApp bericht of spreek mijn voicemail in 
ik bel dan z.s.m. terug. 
 
Maandag:  17:00 – 20:00 
Dinsdag:  12:30 – 20:00 
Woensdag:  09:00 – 20:00 
Donderdag:  17:00 – 20:00 
Vrijdag:  09:00 – 20:00 
 

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 E-learning taalontwikkeling/taalachterstand/taalontwikkelingsstoornis  
De NSDSK biedt een gratis online cursus aan over de taalontwikkeling van het jonge kind 
waarbij uitleg wordt gegeven over het verschil tussen een taalachterstand en een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het betreft een interessante cursus bestaande uit meerdere 
modules. Alle modules zijn in slechts 3 kwartier te volgen.  
Ga naar: https://www.nsdsk.nl/kinderopvang  
Je vult alleen je gegevens in en kunt gelijk beginnen! 
 

Ø Leermodules Kinderwijstv 
Via Kinderwijstv zijn meerdere interessante online modules te volgen: 

• Begeleiden van interactie 
• Meer kennis over huilende baby’s 
• Ontwikkelingsstimulering 
• Observeren 
• Welbevinden en betrokkenheid 
• ADHD 
• Kinderziektes 
• Etc. 

 
Kijk op www.kinderwijstv.nl voor meer informatie en de prijzen. 
 



 
 

Ø Professionele babyopvang  
Voor 1 januari 2023 moeten alle beroepskrachten in de kinderopvang specifieke scholing 
voor babyopvang hebben gevolgd. Het is nog niet geheel duidelijk of dit ook geldt voor de 
gastouderopvang. Het is een zeer waardevolle aanvulling op het gastouderschap dus ik raad 
het zeker aan. Mocht je als gastouder al geïnteresseerd zijn in deze scholing raad ik 
BabyWijs aan via Kinderwijstv. De scholing BabyWijs heeft primair als doel beroepskrachten 
in de kinderopvang werkend met 0-jarigen optimaal uit te rusten met kennis en 
vaardigheden. Door deze kennis en vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby 
individueel begeleiden, ondersteunen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.  
Kosten: € 174,75 voor de complete module bestaande uit 5 online leermodules (excl 
examen á € 49,95). De modules kunnen ook los gevolgd worden voor € 34,95.  
Meer informatie: https://www.kinderwijstv.nl/product/babywijs-professionele-babyopvang-
totaalpakket/  
 
Wisten jullie dat investeringen in cursussen aftrekbaar zijn voor de belasting? 
 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
De gehele meldcode kindermishandeling is voor gastouders terug te vinden in hun online 
omgeving (urenregistratie systeem) en is tevens te vinden op de website van 
gastouderbureau de Admiraal: www.gastouderbureauadmiraal.nl/documenten 
 
In dit document zijn een aantal bijlagen beschikbaar, onder andere: 
 

• Verschillende vormen van kindermishandeling  
• Sociale kaart (relevante telefoonnummers) 
• Signalenlijsten 
• Observatielijst 

 
Deze documenten kunnen gebruikt worden als er vermoedens zijn van kindermishandeling 
en huiselijk geweld.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 


