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“Meer invloed voor ouders”
In de vorige editie van
Basikidsnieuws hebben we
een artikel gewijd aan De
positie van ouders met
kinderen op de kinderopvang die middels een aantal nieuwe regelingen zal
worden versterkt. Het ging
over het adviesrecht van
de oudercommissie welke
zich in de toekomst meer
zal gaan richten op de
pedagogische kwaliteit. En
alle kinderopvanginstellingen moeten zich per 1 juli

2015 verplicht aansluiten bij
de
Stichting
Geschillencommissie. Ouders kunnen
dan een klacht indienen bij
deze commissie als ze er met
hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De Stichting doet vervolgens een
bindende uitspraak. Nu zijn
wij
als
gastouderbureau
verplicht ons aan te sluiten
bij een klachtencommissie.
Het Speelkwartier is aangesloten bij ZcKK, de ZuidHollandse centrale Klachten

Nieuwe procedure
bij verhuizing
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commissie kinderopvang.
op
onze
site,
www.gastouder.eu is een
link geplaatst naar ZcKK en
is de huidige klachtenregeling zichtbaar. De Raad
van State heeft op 1 oktober advies uitgebracht
over het ingediende wetsvoorstel. Daarna moet het
nog worden voorgelegd
aan de Tweede en Eerste
kamer. Men verwacht pas
dat deze regeling in juli
2015 zal ingaan. We houden jullie op de hoogte.

Oproep Oudercommissie
Het Speelkwartier heeft een
oudercommissie.
Ilona
Elstgeest zet zich als lid van
de oudercommissie voor u
in. Zij bezet nu als enig
ouder deze oudercommissie en is op zoek naar nog
wat collega’s. Zij stelt zich
graag aan jullie voor.

“ ik ben Ilona Elstgeest,
moeder van Keano Elstgeest. Ik werk in het onderwijs en dan is Keano bij
La Bisca in Hoofddorp. Ik
ben in de oudercommissie
van Het Speelkwartier gestapt om samen met hun te
kijken wat ik allemaal voor
hun kan betekenen. Ik zit
nog in mijn eentje, maar
ben op zoek naar iemand
die mijn hierbij wil helpen.”

Wil je Ilona bijstaan en
minimaal drie avonden in
het jaar inrichten voor de
oudercommissie van Het
Speelkwartier? Of om te
helpen bouwen aan de
kwaliteit
van
kinderopvang?
Stuur dan een e-mail naar:
info@basikids.nl
t.a.v. de oudercommissie
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Personenregister kinderopvang

“verdere verbetering
van de veiligheid van
de kinderen in de kinderopvang door perso-

Vanaf 1 maart 2013 worden personen die werkzaam zijn in de kinderopvang continue gescreend
op strafbare feiten. Continue screening betekent
dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang
nieuwe
strafrechtelijke
gegevens in het Justitieel
Documentatie Systeem op
hun naam hebben staan.
Wanneer dat zo is ontvangen wij een signaal van de
gemeente en moeten wij
desbetreffende
persoon
vragen een nieuwe VOG
aan te vragen. VOG is een
Verklaring van de Minister
van Veiligheid en Justitie
waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk
persoon of rechtspersoon in
het verleden geen be-

zwaar vormt voor het vervullen van een specifieke
taak of functie in de samenleving, in dit geval in
de gastouderopvang. De
benodigde gegevens om
deze continue screening,
onder werkende in de
kinderopvang uit te voeren,
zijn afkomstig uit een koppeling
van
bestaande
gegevensbestanden. Welke niet altijd volledig en
actueel blijken te zijn. Hierdoor kan het voorkomen
dat een medewerker in de
kinderopvang
onterecht
niet, of pas later, continue
wordt gescreend. Daarnaast zijn van stagiaires,
uitzendkrachten, vrijwilligers
en
zelfstandigen
geen
gegevensbestanden
be
schikbaar. De Minister van
SZW heeft daarom aange-

kondigd een personenregister te ontwikkelen om
alle medewerkers voortdurend te kunnen screenen
op strafbare feiten. Dit
wetsvoorstel maakt het
mogelijk om gegevens van
alle medewerkers in de
kinderopvang op te nemen
in dit personenregister. Het
wordt dan de basis voor
een volledige en blijvende
continue screening van alle
personen waarvoor een
VOG-plicht geldt om werkzaam te mogen zijn in de
kinderopvang.
Met
als
uiteindelijke doel verdere
verbetering van de veiligheid van de kinderen in de
kinderopvang.
Verwacht
wordt dat deze regeling
pas in 2016 in werking treed

nenregister vanaf 2016”

Uitkomst stelling!
“Stelling: Oma is een
vrijwilligster en moet een

In de vorige editie van Het
Nieuwskwartier
was
de
volgende casus en stelling
gelanceerd.

VOG overleggen.
Eens/oneens?”

Casus: Oma komt 2 keer in
de week op bezoek bij de
gastouder, drinkt een kopje
koffie en haalt haar kleinkind uit school. Ze doet met
haar kleinkind en soms een
kind uit de gastouderopvang, mee met een spelletje.
Stelling: Oma is een vrijwilligster en moet een VOG
overleggen.

“Wie zwijgt stemt toe”, luidt

het spreekwoord! Wij hebben geen reacties ontvangen en niet kunnen polsen
onder de gastouders en
vraagouders
van
Het
Speelkwartier, hoe men
tegenover deze stelling
staat. Uit jullie reacties zou
eventueel kunnen blijken of
het wel of niet nodig is om
een stukje beleid binnen
Het Speelkwartier wel of
niet aan te passen.
Het Speelkwartier heeft
besloten om voor nu dan
ook niets aan het beleid te
veranderen omtrent dit

onderwerp. Familiebezoek
blijft in onze ogen vast
bezoek en hoeft geen
VOG te overleggen. Het
kan zijn dat tijdens inspectie
van de GGD wel anders
gevraagd wordt. Wij adviseren de gastouders wel
om vast bezoek voorat te
melden aan de vraagouders (bijvoorbeeld tijdens
het intake gesprek of eerste
kennismaking)
En
vast
bezoek te omschrijven in je
pedagogisch werkplan.
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Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever
Er komen minderen regelingen voor ouders en kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog
vier. Door de vereenvoudiging worden de regelingen
effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo
ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze gaan werken tegen een minimumloon. Nu leveren deze ouders in als ze gaan werken. Het wordt ook duidelijker voor ouders wat het
effect is van een verandering in hun situatie voor de
overheidsbijdrage die ze ontvangen. De regering heeft
op 3 september het wetsvoorstel van minister Asscher
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend aan
de Tweede Kamer. De minister hoopt hiermee 800
miljoen euro te bezuinigen. Na de vereenvoudiging zijn
er nog twee regelingen voor inkomensondersteuning
over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden
budget. Daarnaast zijn er twee regelingen die ouders
stimuleren om (meer) te gaan werken, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De combinatiekorting en kinderopvangtoeslag regeling verandert niet.
De overige regelingen, zoals ouderschapsverlofkorting,
aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en gratis

Protocol
Veilig Slapen
en
Wiegendood
Preventie
Het Speelkwartier is, in
samenwerking met Stichting Wiegendood, bezig
met het ontwikkelen van
Het Protocol Veilig Slapen
en Wiegendoodpreventie.
Met dit protocol willen we
bereiken dat er meer aandacht komt voor preventie
en voorzorgsmaatregelen
die je als gastouder en
vraagouder kunt toepassen
om wiegendood thuis en in
de kinderopvang tot het
uiterste te beperken. Wij

schoolboeken, verdwijnen. De tegemoetkoming voor
ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen
(TOG), de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en
schoolkosten (WTOS) en de regelingen voor alleenstaande ouders worden opgenomen in andere regelingen. Op de site van de rijksoverheid staat een tool
Veranderingen Kindregelingen waarin u kunt nagaan
wat er precies voor u verandert.
Vanaf 1 januari 2015 krijgen alle alleenstaande ouders
met een minimuminkomen, uit werk of een uitkering,
dezelfde tegemoetkoming in het kindgebonden budget voor de kosten van hun kinderen. Deze tegemoetkoming loopt af met het inkomen. Tot nu toe ontvangt
een alleenstaande ouder in de bijstand hogere bijdrage van de overheid dan een alleenstaande ouder die
werkt en het minimumloon ontvangt. Daardoor loont
het voor deze ouders niet om te gaan werken. Een
alleenstaande ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vier dagen per week gaat werken
tegen het minimumloon gaat er nu 1.000 euro op achteruit. Vanaf 2015 gaat diegene er niet langer op achteruit, maar er 2.100 euro per jaar op vooruit door het
hervormingsvoorstel. Werken gaat dus lonen.

hebben besloten om dit in
samenwerking
met
de
Stichting Wiegendood te
ontwikkelen, aangezien wij
tijdens research, steeds
meer doordrongen raakte
dat een heldere, duidelijke
en door artsen onderbouwd protocol van levensbelang is. Stichting
Wiegendood is in 1996
opgericht door medici,
onderzoekers, hulpverleners
en praktijkdeskundigen. Het
Protocol heeft basisrichtlijnen die zijn vastgesteld
door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland.
Deze richtlijnen zijn vastgestelde landelijke richtlijnen.
Het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM
heeft deze in 2009 overgenomen. De stichting Wiegendood zorgt ervoor dat

actuele wetenschappelijke
onderzoeksbevindingen
wordt gedeeld met medische deskundigen, ouders,
verzorgers en medewerkers
in de jeugdzorg.
Zodra het Protocol Veilig
Slapen en Wiegendoodpreventie van Het Speelkwartier klaar is, zal deze
tijdens een bijeenkomst
worden gepresenteerd aan
de gastouders en geïnteresseerde
vraagouders.
Aangezien de lancering
van dit protocol zorgvuldig
dient te gebeuren en vragen en gevoelens kan
oproepen, zullen wij een
gastspreker uitnodigen van
de Stichting Wiegendood.
Zowel
gastouders
als
vraagouders zullen te zijner
tijd een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst.
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Inspectie GGD
15 mei jl. is de GGD bij ons op
kantoor geweest voor de
jaarlijkse inspectie. Tijdens de
inspectie wordt o.a. gekeken
of wij ons houden aan de
regels die de wet Kinderopvang heeft opgesteld. Op een
aantal punten bleken wij deze
keer niet te voldoen aan de
voorschriften. Het betreft de
volgende punten: Ten eerste;
In het actieplan dat wij (indien
nodig) opmaken, na het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) bij uw
gastouder, mist de GGD een
beschrijving van besproken
richtlijnen (zoals o.a. protocollen) uit de kinderopvang.
Graag zien zij dat deze apart
benoemd worden in het actieplan en de datum dat ze zijn
of worden besproken. Wij
hebben dit punt opgepakt en
zijn meteen bezig onze protocollen te vernieuwen en worden tijdens de afname RIE
(indien van toepassing) besproken of een plan gemaakt
om tijdens een volgend bezoek te bespreken met de
gastouder en in het actieplan
meegenomen. Ten tweede;
hebben wij wel een oudercommissie met 1 lid, maar
wordt nog niet erkend als een
voltallige oudercommissie. Wij

zullen zoals gebruikelijk ons
best doen in het werven van
leden. Ten derde; voeren wij
volgens de GGD het intake
gesprek tussen de gastouder
en Het Speelkwartier bij aanvang van de gastouderopvang, niet volledig uit. Het
blijkt dat wij als gastouderbureau voorafgaand aan de
start van de gastouder met
haar opvang, ons er nadrukkelijk van dienen te vergewissen dat de gastouder geen
eigen kinderen onder toezicht
heeft staan. Dit punt hebben
we, zoals je in de vorige editie
van Het Nieuwskwartier hebt
kunnen lezen ook opgepakt.
De gastouders tekenen nu
een verklaring dat zij geen
eigen kinderen Onder Toezicht (OTS) hebben staan.
Voorheen is dit altijd mondeling besproken met de gastouders. Op 26 augustus zijn
we nogmaals geïnspecteerd
op de bovenstaande punten
en heeft de gemeente bevestigd dat wij aan de wettelijke voorwaarden voldoen.
Het inspectie rapport is na te
lezen
via
de
site:
www.landelijkregisterkinderop
vang.nl
Via het zoeksysteem kom je in
het register van Het Speelkwartier en kun je het inspectierapport bekijken.

minsiter Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
De nieuwe maximum uurprijs in
2015 voor gastouderopvang
wordt € 5 ,48. Voor 2014 wer-

den de uurprijzen ook geindexeerd. In 2013 was dit
niet het geval. Dit was een
bezuinigingsmaatregel. De
indexatie van de uurprijzen
voor 2015 kost € 45 miljoen.

Indexatie uurprijzen 2015
De uurprijzen in de kinderopvang waarvoor de overheid toeslag betaalt worden geïndexeerd voor de
loon- en prijsontwikkeling.

Hierdoor krijgen ouders in
2015 kinderopvangtoeslag
over een hogere uurprijs.
De minsiterraad heeft dit
besloten op voorstel van
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Nieuwe procedure bij verhuizing
Voorheen stuurde het Gastouderbureau
(Gob)
een
wijzigingsformulier naar desbetreffende gemeente en
werd het nieuwe adres van
de Gastouder ingevoerd in
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
(LRKP). En werd de nieuwe
gastouderlocatie soms wel
en soms niet bezocht door
de GGD voor inspectie. Hierin
is verandering gekomen.
Wanneer een gastouder wil
verhuizen, moet het Gob bij
de gemeente een aanvraag
tot exploitatie voor de nieuwe opvanglocatie indienen.
De gemeente onderzoekt
dan weer de verzonden
documenten en geeft de
GGD de opdracht om inspectie uit te voeren op het
nieuwe adres van de gastouder. Deze gastouder en
eventueel meeverhuizende
huisgenoten hoeven in dit
geval geen nieuwe VOG
aan te leveren. Uiterlijk 10
weken na de datum van de
aanvraag besluit de gemeente of de opvang op de

nieuwe locatie van start mag
gaan. Het is dus van belang
dat tijdig een aanvraag tot
exploitatie voor het nieuwe
adres wordt ingediend. Het
kan immers tot maximaal 10
weken duren voordat de
gemeente op de aanvraag
heeft besloten. Indien de
gastouder al op het nieuwe
adres woont voordat de
gemeente een positieve
beschikking heeft afgegeven, mag op dat nieuwe
adres nog geen opvang
plaatsvinden. Dit betekend
dat de opvang tijdelijk onderbroken moet worden, of
de opvang op het oude
adres wordt voortgezet, tot
het moment dat de beschikking er ligt. Om onderbreking
te voorkomen of in ieder
geval zo kort mogelijk te
laten duren, is het advies om
Het Speelkwartier zo snel
mogelijk op de hoogte te
stellen van de verhuisplannen. Zodat wij de aanvraag
zo snel mogelijk naar de
gemeente kunnen versturen
en er afspraken gemaakt

kunnen worden met de
gemeente en de GGD over
de timing van de inspectie.
De gastouder wordt telefonisch benaderd door de
GGD na het indienen van de
aanvraag. Voor deze inspectie van de GGD dient het
Gob een Risico Inventarisatie
op de nieuwe locatie te
hebben afgenomen. Bij een
tijdige aanvraag is in het
ideale geval de beschikking
van de gemeente over de
nieuwe locatie binnen voorafgaand aan de verhuizing.
In dat geval kan de opvang
zonder onderbreking naar de
nieuwe locatie overgaan.
Helaas geld het verbod om
leges te heffen, niet op het
heffen van leges bij verhuizingen van een kinderopvanglocatie. Een verhuizing
wordt gezien als een nieuwe
inschrijving in het LRKP. De
lege kosten die worden
geheven
verschillen
per
gemeente

“ Uiterlijk 10 weken na de
datum van de aanvraag,
besluit de gemeente of de
opvang op de nieuwe
locatie van start mag
gaan.”

Bezwaarschrift leges bij verhuizing!
In bovenstaand item heb je
kunnen lezen hoe de nieuwe procedure bij verhuizing
van de gastouder werkt. En
dat een verhuizing, door de
gemeente wordt gezien als
een nieuwe inschrijving in
het LRKP, dus rekent de
gemeente ook de leges als
zijnde een nieuwe aanvraag voor registratie LRKP.
De lege kosten die worden
geheven verschillen per
gemeente. Onlangs hebben wij een bezwaar ingediend bij de gemeente
Haarlemmermeer over de
hoogte van de lege kosten

bij een verhuizing die in dit
geval
€587,bedroeg.
Omdat wij van mening zijn
dat de gastouder al geregistreerd stond in het register en dus al voldoet aan
de
kwaliteitseisen
voor
gastouderopvang
als
persoon, hoeft de gemeente dit deel niet meer te
onderzoeken, enkel de
locatie moet worden geïnspecteerd. De gemeente
heeft het bezwaarschrift
afgewezen omdat zij van
mening zijn dat voor het
behandelen
van
onze
aanvraag voor de verhui-

zing van de gastouder
dezelfde werkzaamheden
worden uitgevoerd als het
behandelen van een geheel nieuwe aanvraag. Wij
vinden deze kosten nog
steeds veel te hoog en zijn
voor de gastouderopvang
niet terug te verdienen
binnen een aanzienlijke tijd.
Wij
gaan
onderzoeken
welke stappen wij nog
meer kunnen nemen om
deze zaak onder de aandacht te brengen bij de
overheid en houden jullie
op de hoogte.

“Een verhuizing wordt
door de gemeente gezien
als een nieuwe inschrijving
in het LRKP, dus rekent de
gemeente ook de leges
als zijnde een nieuwe
aanvraag voor registratie
LRKP.”
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Het Speelkwartier
Kwaliteit in opvang

E-learning module Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 is volgens de
Wet kinderopvang (Wko) de
verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling van kracht. Het doel is
dat geweld zo vroeg mogelijk kan worden gestopt. Een
meldcode bestaat uit een
stappenplan dat professionals bij signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling door het proces leidt

waarin zij tot het besluit komen om al dan niet een
melding te doen bij het Advies- en Meldpunt kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. De
meldcode is voor zowel ouder als gastouder digitaal
inzichtelijk via onze site
www.basikids,.nl
Onze gastouders hebben
toegang tot een e-learning

programma van de gastouderacademie en kunnen de
module meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling volgen. Met het behalen
van deze module zijn zij geheel op de hoogte van het
gebruik van deze meldcode.
Enkele gastouders hebben
onlangs de module met een
certificaat afgesloten.

KOT en wijzigingen tijdig aanvragen!
Het is belangrijk om tijdig
wijzigingen of stopzetten
van de kinderopvang door
te geven aan de Belastingdienst.
Wanneer
je
meer toeslag ontvangt dan
je werkelijk hebt afgenomen dien je het teveel
ontvangen
bedrag aan
toeslag weer terug te storten aan de Belastingdienst.
Dit kan soms oplopen tot
forse bedragen. Vanaf
2013 worden hogere boe-

tes opgelegd als ouders
een verlaging van het
aantal opvanguren niet
tijdig
doorgeven.
Ook
worden, vanaf 2013, de
boetes bij fraude
met
kinderopvangtoeslag verzwaard tot maximaal 100%
van het fraudebedrag. Wie
opnieuw fraudeert, wordt
voor maximaal 5 jaar uitgesloten van kinderopvangtoeslag.

Als u recht heeft op kinder
opvangtoeslag
(KOT),
vraag dit dan tijdig aan.
Want met ingang van 1
januari 2014 betaald de
Belastingdienst de toeslag
vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie
maanden ervoor.

Gastouderopleiding?

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.basikids.nl

Per 1 augustus 2014 is de verkorte opleiding voor het MBO Helpende Zorg en Welzijn gestopt. Er wordt door de overheid geen subsidie meer verleend op het verkorte traject. Er
zijn wel nieuwe aanbieders van de opleiding MBO Helpende Zorg Welzijn op de markt. Er
zit nog wel veel verschil tussen de aanbieders. Zo valt bij de ene opleiding het traject te
volgen in 16 weken en ga je 1 dag in de week naar school en loop je 2 dagen in de week
stage. Een andere opleider biedt hetzelfde traject aan in 16 maanden, maar dan hoef je
niet 1 dag in de week naar school en kun je dit met thuisstudie volgen. Wel moet je stage
lopen. Ook is er een route waarbij je en geen stage hoeft te lopen en niet naar school
hoeft en aanzienlijk goedkoper is. Omdat er zoveel verschil zit in aanbieder, traject en
kosten hebben wij de vraag bij de overheid neergelegd waar wij kunnen nagaan of de
opleiding voldoet aan de gestelde eisen en goed is. Wij kunnen namelijk geen inspectierapport vinden van de verschillende aanbieders en hun opleiding. De aanbieders van de
diverse opleidingen geven overigens wel allemaal aan dat het een erkende opleiding is.
Wij willen graag dat nieuwe kandidaat gastouders die zich bij Het Speelkwartier aanmelden en nog niet in het bezit zijn van een opleiding een goed diploma kunnen behalen.
Zodra wij meer informatie ontvangen van de overheid maken wij dit in de volgende
nieuwsbrief bekend.

