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Ø Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2019 
Belangrijk: Gastouders wie een link van mij hebben ontvangen voor het volgen van een e-
learning, zorg dat je de online cursus z.s.m. volgt! Ik ontvang graag uiterlijk 31 januari 2019 
een certificaat van jullie. Het is verplicht deze e-learning te volgen. 
 

Ø Directe financiering 
Het plan was om vanaf 2020 te werken met directe financiering (toeslag direct naar de 
kinderopvangorganisaties overgemaakt). Dit om financiele problemen bij ouders tegen te 
gaan. Helaas gaat dit vooralsnog niet door. Het blijft dus voorlopig nog dat ouders de toeslag 
zelf ontvangen en het moeten overmaken naar de kinderopvangorganisatie. 
 

Ø KNGO Lidmaatschap  
Sinds 2019 is gastouderbureau De Admiraal lid van KennisNetwerkGastouderOpvang. Een 
brancheorganisatie welke mij op de hoogte houdt van nieuws, kennis en wet-en regelgeving 
in de sector. Als hier belangrijke informatie gedeeld wordt kan ik dit ook met de gastouders 
en vraagouders delen. De gastouders hebben hier tevens een e-learning meldcode 
kindermishandeling gevolgd.  

 
 
 

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 positief opvoeden (2-12 jaar) 
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. Deze cursus kan je deze tips geven. 
Locatie: Castricum en Alkmaar 
Start: 16-05-2019 en 24-09-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar).aspx 



Ø Cursus peuter in zicht 
Opvoeders van peuters kennen de lastige momenten van peuters wel: een driftbui, niet 
willen eten, niet willen luisteren, ruzie met andere kinderen. Hoe ga je nu op een positieve 
manier om met deze momenten? Tijdens deze cursus ga je hiermee aan de slag. 
Locatie: Hollands Kroon 
Start: 25-03-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx 
 

Ø De financiën van een ondernemende gastouder (voor zzp’ers of toekomstige zzp’ers) 
In deze cursus leren gastouders welke soorten inkomstenbronnen er zijn, hoe de belasting 
wordt berekend, welke aftrekposten er zijn, wat het verschil is tussen Winst uit Ondernemen 
of Resultaat Overige Werkzaamheden, de fiscale voordelen voor ZZP’ers, welke criteria er 
zijn om zelfstandig ondernemer te worden, tips en valkuilen en het bijhouden van een goede 
administratie.  

 
Meer informatie: https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/21/de-financien-
van-een-ondernemende-gastouder 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe meldcode kindermishandeling. Gastouderbureau De 
Admiraal heeft deze nieuwe meldcode geïmplementeerd bij haar gastouders. Ook is er een 
verkorte versie van de meldcode beschikbaar. Gastouders van Gastouderbureau de 
Admiraal hebben allen een recente e-learning of cursus in de omgeving gevolgd zodat hun 
kennis up to date is. 
 
Er zijn 3 verschillende stappenplannen (3 delen) 
 

• Stappenplan 1: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie 
(pagina 5 uitgebreide meldcode) 

• Stappenplan 2: Meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door 
een medewerker (pagina 20 uitgebreide meldcode) 

• Stappenplan 3: Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 
(pagina 28 uitbreide meldcode). 

 

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. 
 


