
 
 
Nieuwsbrief mei 2022 
Nieuws 
  

Ø GGD inspectie gastouderbureau de Admiraal 
Op 18 maart heeft de jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau de Admiraal. 
Door middel van een steekproef zijn dossiers van gastouders en dossiers van gekoppelde 
vraagouders ingezien. Informatie op de website is bekeken en diverse beleidsstukken zijn 
ingezien. Alles was in orde! Het volledige inspectierapport is hier terug te vinden: 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl . 
Gastouders zullen ook aangekondigd of onaangekondigd een inspectie kunnen krijgen. Hou 
er dus rekening mee dat dit kan gebeuren. Zorg er dus altijd voor dat de documenten 
(digitaal) op orde zijn. In de inlogomgeving van de opvanguren zijn alle benodigde 
documenten terug te vinden.  

 
 

Ø Afwezigheid i.v.m. vakantie 
Gastouderbureau de Admiraal is afwezig vanaf zaterdag 28 mei t/m zondag 12 juni vanwege 
vakantie. Ik ben alleen bereikbaar voor zeer dringende zaken. De betalingen zullen wel 
gewoon doorlopen. Voor de gastouders die nog geen urenregistratie hebben ingevoerd voor 
de maand mei, zouden jullie dit vandaag nog kunnen doen? Dan kan ik zoveel mogelijk 
betalingen vóór aanstaande zaterdag nog verwerken. Alvast bedankt!  

 
 

Ø Wijzigingen overeenkomst 
Wijzigt er binnenkort iets in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder? Bijvoorbeeld 
een andere opvangdag, opvangtijden, beëindiging overeenkomst. Geef dit dan tijdig door 
zodat de overeenkomst en daarna de kinderopvangtoeslag snel aangepast kan worden. 
Geef een wijziging door via de mail naar info@gastouderbureauadmiraal.nl . Alvast bedankt! 
 

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 Stap-budget 
Ter informatie voor de geïnteresseerden: Vanaf 1 juli kan iedereen maximaal € 1000,- STAP-
subsidie aanvragen voor een opleiding. Voor meer informatie ga naar: https://www.stap-
budget.nl Er is een beperkt budget beschikbaar dus zorg ervoor dat je op tijd bent! Ook is er 
op 1 september en 1 november weer een mogelijkheid om dit budget aan te vragen. 

 
 
Enkele voorbeelden van opleidingen/cursussen: 

• Kinder Mindfulness Coach Opleiding 
• Basisscholing VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) 
• Baby’s In-zicht CAO erkende scholing 0-jarige (binnenkort verplicht binnen de 

kinderdagverblijven) 
• KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind 
• Diplomaroute gastouder ROC Rivor 
• Etc. 

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 
 
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 
 
Tips en advies: Veilig Thuis. www.vooreenveiligthuis.nl 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 tweede doel: 
 

Ø Persoonlijke competentie 
De ontwikkeling van ieder kind verloopt in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Een kind 
ontwikkeld hierbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Denk 
hierbij aan:  
 

•  Afstemmen op de ontwikkelingsfase van ieder kind, 
• Ruimte geven om op lichamelijk, sociaal-emotioneel, verstandelijk en creatief gebied 

ontwikkelingen door te kunnen maken.  
• Het kind krijgt de ruimte om de wereld te ontdekken door voldoende beweegruimte en 

verschillend speelgoed.  
• Het kind heeft de ruimte om eigen activiteiten te kunnen kiezen maar er wordt wel 

rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind, 
• Aansluiting bij wat het kind al kan en stimuleren van het kind zodat ontwikkelingen 

gemaakt kunnen worden, 
• Veel praten/communiceren met het kind bijvoorbeeld doormiddel van informatie/uitleg 

geven, voorlezen of het doen van rollenspellen met het kind, 
• Het geven van opdrachten of taakjes op het niveau van het kind, 
• Het complimenteren van het kind heeft invloed op het zelfvertrouwen van het kind wat 

leidt tot zelfstandigheid. 



De gastouders wordt geadviseerd om op de opvanglocatie de volgende materialen in huis te 
hebben: 

• Creatief materiaal zoals klei en knutselspullen, 
• Bouwspel zoals blokken, 
• Rustige spellen zoals puzzels en boekjes, 
• Bewegingsactiviteiten zoals een fietsje of (buiten)speelmateriaal zoals een voetbal, 
• Regelspellen zoals bordspellen, 
• Fantasiespel zoals verkleedkleren, kinderkeukenspullen. 

 

 
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.  
 


