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Nieuws 
 

Ø Wintertijd 
Komende nacht (zaterdag 26 op zondag 27 oktober 2019) gaat de wintertijd in! Dit is voor 
sommige mensen en kinderen niet zomaar iets. Op deze site staan 13 tips voor kinderen om 
zich sneller te wennen aan de wintertijd: https://www.mamaliefde.nl/blog/wintertijd-zomertijd-
tips-kind-verzetten-klok/  
 

 
 

Ø Gastoudertarieven 2020 
Bij de start van een nieuw jaar zijn er gastouders die hun uurtarief verhogen. Wellicht heb je 
daar al informatie over gehad van de gastouder. Gastouderbureau de Admiraal kan hier 
advies in geven als nodig. Bij een tariefverandering wordt een wijzigingsformulier 
toegevoegd aan de overeenkomst. Gastouders moeten hun nieuwe uurtarief uiterlijk 1 
maand vooraf doorgeven aan de vraagouders en aan het gastouderbureau. Mocht dit nog 
niet zijn doorgegeven en het uurtarief wel willen verhogen, graag z.s.m. doen. De 
bureaukosten van gastouderbureau De Admiraal worden niet verhoogd!  
 

Ø Inlogomgeving opvanguren 
Voor zowel gastouders als vraagouders, alle belangrijke documenten staat in de 
inlogomgeving waar jullie de opvanguren invoeren/controleren. Zoals de overeenkomsten en 
evaluatie formulieren. Voor gastouders; al jouw kwalificaties (diploma, ehbo etc), recente 
risico inventarisatie etc. staan hier ook in! Mocht de GGD langskomen voor een check staat 
al je gegevens altijd in de online omgeving mocht iets niet in de locatiemap zitten. 
 

Ø Onderwijsstaking 
Op woensdag 6 november is er weer een onderwijsstaking. Mochten jullie extra opvang 
nodig hebben vraag dit dan op tijd aan bij de gastouder!  
 

Ø Vakantie 
Alvast ter info: Vanwege vakantie is gastouderbureau De Admiraal van donderdag 12-12-
2019 t/m woensdag 01-01-2020 niet bereikbaar.  
 

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 ONLINE 

Deze online cursus geeft jou antwoord op vragen over het gedrag van je (opvang)kind. In 
deze cursus leer je 17 verschillende opvoedvaardigheden. De cursus helpt je de oorzaken 
van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om 
kunt gaan met ongewenst gedrag. Leeftijd van de kinderen: tussen de 2 en 12 jaar. 
Meer informatie en inschrijven: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-online-1.aspx  
 

Ø Verkorte gastouder opleiding 
Ken je iemand die graag gastouder zou willen worden maar geen bevoegd diploma heeft? Er 
is een verkorte diplomaroute beschikbaar voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 
2 specialistatie gastouder. De opleiding duurt 4 tot 8 maanden en kost € 1152,90. Je heb 
hiervoor wel meerdere jaren oppaservaring voor nodig. Op de volgende site is meer 
informatie te vinden:  
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/gastouderopleiding-hzw-2/ 
 

 
 

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: € 149,95 voor de complete module bestaande uit 5 online leermodules. De modules 
kunnen ook los gevolgd worden voor € 29,95 of € 39,95.  
Meer informatie: https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/section/6/babywijs-
professionele-babyopvang  
 

 
 
Wisten jullie dat investeringen in cursussen aftrekbaar zijn voor de belasting? 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Wist u dat er een organisatie is die u advies kan geven als u te maken krijgt met 
kindermishandeling en huiselijk geweld? Of je nu vermoedens hebt of het zeker weet, je 
zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Deze organisatie is Veilig Thuis: 
www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000 (24 uur per dag). 
 
 



 
Pedagogisch beleidsplan 
 
De algemene visie van gastouderbureau De Admiraal onder de aandacht: 
Gastouderbureau De Admiraal gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, persoonlijke kwaliteiten 
heeft en in een eigen tempo zijn/haar ontwikkelingen doormaakt. Hierbij staat het welzijn van 
het kind voorop. Door de kleinschaligheid van gastouderbureau De Admiraal zijn korte lijnen 
en persoonlijk contact mogelijk. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen het gastouderbureau, de vraagouders en de gastouders. Door het 
actief zijn in de omgeving van Heiloo staat het gastouderbureau dicht bij haar klanten. Het 
gastouderbureau stelt zich flexibel op en denkt graag mee met de vraagouders en 
gastouders zodat maatwerk tegen een eerlijke en betaalbare prijs geleverd kan 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.  
 
 
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. 
 


