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Ø Wijzigingen tarieven gastouderbureau 
Gastouderbureau de Admiraal wijzigt haar tarieven niet per 01-01-2019. Wel kan het zijn dat 
u iets meer toeslag kunt terugvragen bij de belastingdienst. In 2018 kon u nog maximaal € 
5,75 per uur per kind terugvorderen, vanaf 2019 zal dit € 6,15 zijn. In dit bedrag mogen de 
bureaukosten ook meegenomen worden bovenop het uurtarief van de gastouder. De 
verhoging van de maximaal te vergoeden uurtarieven door de belastingdienst heeft mogelijk 
als gevolg dat er een aantal gastouders zijn die hun uurtarieven zullen verhogen. Gastouders 
moeten dit minimaal 2 maanden voordat de verhoging in gaat melden bij de vraagouders (dit 
moet tevens in de overeenkomsten gewijzigd worden). Gastouders zullen in 2019 onder 
andere meer kwijt zijn aan boodschappen voor de gastouderopvang in verband met de BTW 
verhoging op boodschappen. Zijn er vragen, dan hoor ik dat graag. 
 

Ø KIDDI app 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een app ontwikkeld waarin andere 
meerdere (kinder)ziektes worden uitgewerkt. Hoe kun je het herkennen, is het besmettelijk, 
wat kun je als beroepskracht doen, moet er een melding worden gedaan bij de GGD en mag 
het kind komen naar de opvang. Een erg handige app dus!  
 
 
 

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: omgaan met vermoedens van kindermishandeling 
ONLINE! 

In deze crusus leer je hoe je signalen van kindermishandeling kunt 
herkennen en wat je vervolgens moet doen. De toets duurt 2 uur en 
je ontvangt een certificaat van deelname. De cursus kost € 24,20. 
Volg je als gastouder via De Admiraal deze cursus dan krijgt je € 
10,- retour bij overhandigen certificaat. 
Meer informatie: https://www.augeo.nl/gastouders-omgaan-
met-vermoedens-van-kindermishandeling 
 

Ø Cursus peuter in zicht 
Ouders/opvoeders van peuters kennen de lastige momenten wel: een driftbui, niet wilen 
eten, niet luisteren, ruzie met andere kinderen. Je kunt er allemaal mee te maken krijgen. 



Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze momenten? Tijdens cursus Peuter in 
Zicht! Ga je hiermee aan de slag. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. 
Locatie: Alkmaar 
Start: 01-11-2018 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx 
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) ONLINE! 
Deze cursus geeft jou antwoord op de vragen over het gedrag van je kind. In deze cursus 
leer je 17 verschillende opvoedvaardigheden. Je kiest zelf welke je wil gebruiken, dit kan ook 
steeds wisselen. Zo ontwikkel je een opvoedaanpak die helemaal op maat is voor jouw 
(opvang)kind en jullie gezin. Heb je interesse schrijf je dan snel in! De 
GGD heeft maar een beperkt aantal gratis codes beschikbaar.  
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-
en-bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-
online-1.aspx 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de meldcode aangepast: melden bij Veilig 
Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid verplicht. Hiervoor is een 
afwegingskader in de meldcode toegevoegd aan stap 5 (oranje vakjes). Het is van belang 
dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Bij twijfel over een vermoeden van 
huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om Veilig Thuis te raadplegen.  

 
 
Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties: 

• Meldnorm 1: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele 
onveiligheid en disclosure. 

• Meldnorm 2: In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, 
gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele 
grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij 
(risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 



• Meldnorm 3: Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om 
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 

 
Op de volgende website is in een duidelijk filmpje uitgelegd wat er precies gaat veranderen 
(gastouders kijken jullie hier alvast naar?): https://www.augeo.nl/nl-
nl/meldcode/afwegingskader  
 
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan de kwaliteitseisen van de gastouder.  
 
Een gastouder moet een eigen WA verzekering hebben en een AVP verzekering / 
inzittendenverzekering. Gastouderbureau De Admiraal controleert hierop. Gastouders die 
hiervan nog geen bewijs hebben laten zien verwacht ik dit z.s.m. te doen. Gastouderbureau 
De Admiraal is naast genoemde verzekering aanvullend verzekerd voor aansprakelijkheid 
van alle aangesloten gastouders. Wilt u hier meer informatie over ontvangen kunt u dit 
aangeven. 
 
 

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. 
 


