
 
 
Nieuwsbrief november 2022 
Nieuws 
  

Ø Afwezigheid i.v.m. vakantie 
Gastouderbureau de Admiraal is afwezig vanaf donderdag 24 november t/m zondag 4 
december vanwege vakantie. Ik ben alleen bereikbaar voor dringende zaken. Stuur een 
Whatsapp bericht, dan neem ik contact met je op indien dit nodig is. De betalingen zullen wel 
gewoon doorlopen. 

 
 

Ø Contracten en nieuwe uurtarieven 2023 
Per januari 2023 wijzigen de maximale uurtarieven kinderopvangtoeslag weer. De maximaal 
te vergoeden uurtarieven zijn bekend. Voor de gastouderopvang zal dit € 6,73 per uur 
worden. Meerdere gastouders gaan met hun tarieven omhoog, mede door de extreme 
inflatie. Jullie hebben reeds contractwijzigingen ontvangen of ontvangen dit zo spoedig 
mogelijk in december. Gastouderbureau De Admiraal verhoogd de bureaukosten voor 2023 
niet. Vergeet niet de wijzigingen in uren en uurtarief door te geven bij de belastingdienst.   
 

Ø Jaaropgave 2022 
Vanaf ongeveer eind januari 2023 is de jaaropgave over het jaar 2022 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. Alleen betaalde facturen worden meegenomen in 
de jaaropgave, zorg er dus voor dat alle facturen over het jaar 2022 zijn betaald. 
 
 

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 
Ter informatie voor de geïnteresseerden: Via KinderWijs TV zijn meerdere leermodules 
beschikbaar. Dit zijn korte modules om je kennis bij te spijkeren. De onderwerpen zijn onder 
andere: 

• Meer kennis over huilende baby’s 
• Ontwikkelingsstimulering 
• Structureren en grenzen stellen 
• Professionele babyopvang (IKK- erkend certificeren) 
• Rouwverwerking bij kinderen 
• Etc. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.kinderwijstv.nl/product-categorie/online-
leermodules/  
 

 
 
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.  
 
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 derde doel: 
 

Ø Sociale competentie 
Om sociale competenties te ontwikkelen is omgang met leeftijdsgenootjes van belang. Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld communiceren, samenwerking, het helpen van anderen, in een 
ander kunnen verplaatsen en conflicten hanteren. Op de volgende manieren kan een 
gastouder werken aan de sociale competentie van kinderen: 
 

• De gastouder biedt de ruimte om de kinderen samen te laten spelen. De kinderen 
worden hierbij gestimuleerd om samen te spelen en samen te delen.  

• De gastouder toont voorbeeldgedrag en leert hoe kinderen met elkaar om kunnen 
gaan. 

• Complimenten geven aan kinderen zodra het goed gaat, en benoemen en uitleggen 
geven bij wat niet goed gaat is hierbij belangrijk.  

• De kinderen leren om voor zichzelf op te komen. 
• Kinderen van verschillende leeftijden leren met elkaar omgaan en elkaar te helpen. 
• Geef de tijd om de kinderen zelf een conflict op te lossen. De gastouder kan helpen 

door het stellen van vragen aan beide kinderen en het samen bedenken van een 
oplossing voor het conflict en als nodig begeleiden bij de verontschuldiging.  

• Om conflicten zoveel mogelijk te kunnen voorkomen is het raadzaam om regels en 
afspraken op te stellen. De kinderen moeten hierbij op het niveau van het kind een 
uitleg krijgen bij wat de regels inhouden. Als een kind zich niet aan de regels en/of 
afspraken houdt kan een kind hierop gewezen worden. 

 
  

 
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.  
 


