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Geschillencommissie
Kinderopvang
In een vorige editie van Het
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
er o.a. over dat alle houders van een kinderopvang
worden verplicht, met een
streefdatum van 1 juli 2015
zicht aan te sluiten bij een
landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Deze
Geschillencommissie
kan

geschillen tussen ouders en
houders behandelen en kan
bindende uitspraken doen.
De huidige klachtencommissies gaan dan verdwijnen.
Het Speelkwartier is nu aangesloten bij ZcKK, de ZuidHollandse centrale Klachten
commissie
kinderopvang.
Op www.basikids.nl is een
link geplaatst naar ZcKK en is
de huidige klachtenregeling
zichtbaar. Er wordt dus gestreefd naar een ingangsdatum van 1 juli 2015 om de
geschillencommissie voor de

kinderopvang in te voeren.
Het voorstel is op 3 februari
jl. door de 2de kamer gekomen en ligt nu bij de 1ste
kamer. Zodra meer bekend
is over de verdere uit- en
invoering van de wet worden wij als houder van een
kinderopvanginstelling door
de overheid en door de
verschillende
instanties,
waaronder ZcKK, uitgebreid geïnformeerd.
We
houden jullie op de hoogte.

Oproep Oudercommissie
Ilona Elstgeest zet zich als
lid van de oudercommissie
voor u in. Zij bezet nu als
enig ouder deze commissie
en is op zoek naar nog wat
collega’s. Zij stelt zich
graag nog eens 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 mij hierbij wil helpen.”

19 februari jl. zijn de oudercommissie en Het Speelkwartier voor de 2de keer
bij elkaar gekomen. We
hebben o.a gesproken
over de opkomst van
vraagouders en gastouders
bij de bijeenkomst Veilig
Slapen en preventie Wiegendood van afgelopen
januari. Hoe we dit meer
onder de aandacht kunnen brengen. Het reglement oudercommissie is
aangenomen
en
door
beide partijen ondertekend.
Ideeën voor een
volgende bijeenkomst voor
vraagouders en gastouders

zijn gespuid. Er is nagedacht
over
hoe
de
vraagouder
de
oudercommissie kan benaderen?
Spreekt dit je aan en wil je
Ilona bijstaan en minimaal
2 bijeenkomsten in het jaar
inrichten voor de oudercommissie van Het Speelkwartier?
Deze
zullen
plaatsvinden in week 8 en
week 39. Zo kun je helpen
bouwen aan de kwaliteit
van de kinderopvang!
Stuur dan een e-mail naar:
oudercomhsk@gmail.com

t.a.v. de oudercommissie
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Handhavingsbeleid gemeentes

“Met een handhavingsbeleid kunnen gemeente en houders werken
aan een gezamenlijk
belang: optimale kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. ”

“1Gezin/1Plan: Eén plan
voor het hele gezin met
u als oude(s) aan het
roer.”

Op
maandagavond
26
januari heeft, Het Speelkwartier samen met een aantal
van onze gastouders, de
informatieavond bijgewoond
van de gemeente Haarlemmermeer. Er werd informatie
verstrekt over de regelgeving
en waar je als gastouder(bureau) aan moet voldoen om kinderen kwalitatief
goede opvang te kunnen
bieden. We ontvingen informatie over de jeugdwet en
waar we moeten zijn bij
opvoedvragen. De rol van
de GGD als toezichthouder
kinderopvang werd nog eens
toegelicht. De toon van de
avond werd bij aanvang
meteen gezet. We mochten
vooral geen vragen stellen
over de lege kosten die de
gemeente heft (€ 587,-) voor
het in exploitatie nemen van
een nieuwe gastouderlocatie
of bij verhuizing van een
gastouderlocatie.
Daarna
werd ons medegedeeld dat

de gemeente een nieuw
handhavingsbeleid
kinderopvang aan het ontwikkelen
is. Dit betekend dat de gemeente bij overtreding van
de wet een boete mag
opleggen. Er werd ons alvast
gemeld dat deze fors kunnen
zijn. Bij de vraag uit het publiek waar we dan aan moeten denken werd geroepen:
“enkele duizenden euro’s”.
Nu hebben wij vorig jaar al
van de gemeente Alkmaar
en de gemeente De Ronde
Venen het nieuwe handhavingsbeleid ontvangen. Dit is
een model van de Vereniging Nederlandse Gemeente
die door meerdere gemeentes is overgenomen. Hierin
blijkt o.a. dat wanneer een
gastouder voor zijn meerderjarige huisgenoot geen Verklaring Omtrent Gedrag kan
overleggen de hoogte van
de boete €4.000,- per ont
brekende VOG bedraagt.
Wanneer
een
gastouder

geen geldig geregistreerd
EHBO certificaat kan overleggen € 2.000,- . Er wordt
€8.000,- gerekend wanneer
er een verslag van De Risico
Inventarisatie
ontbreekt.
€ 4.000,- wanneer deze niet
binnen een jaar wordt afgenomen of na een verbouwing in de gastouderlocatie
niet is aangepast. Uit het
publiek klonk hoge verontwaardiging.
Alle
partijen
zetten zich in om goede
opvang te bieden, zowel de
gastouders als de bureaus.
De boetes die kunnen worden opgelegd zijn extreem
hoog en staan in schril contrast met de verdiensten die
een gastouder met maximaal 6 kinderen op een dag
kan verdienen. We hebben
gevraagd of hier rekening
mee gehouden kan worden
in het nieuwe beleid. Door
lagere boetes of eerst een
waarschuwing.

gezin,1 plan, 1 regisseur.
Meer ruimte bieden voor
jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij
hun werk.

naartoe wilt en welke doelen
je wilt bereiken met het
gezin. En omdat iedereen
erbij is, kun je ook heel eenvoudig afspreken wie wat
doet. 1Gezin/1Plan zou in alle
situaties toepasbaar moeten
zijn. De aanpak is bedoeld
voor zowel ingewikkelde als
voor minder ingewikkelde
problemen. Bij jeugdhulp
en/of ondersteuning bij opvoedvragen kunt u terecht
bij uw gemeente. Zij verwijzen
u eventueel door naar het
gemeentelijke jeugdteam bij
u in de wijk of we naar het
Centrum voor jeugd en
gezin. Meer informatie over
het CJG bij u in de buurt
www.cjg.nl.

Jeugdwet
Tijdens de bijeenkomst van
de Gemeente Haarlemmermeer is ook gesproken over
de jeugdwet en waar we
moeten zijn bij opvoedvragen. Sinds 1 januari 2015 zijn
gemeenten verantwoordelijk
voor de jeugdhulp. Zij kunnen
de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook
eenvoudiger en goedkoper.
De nieuwe organisatie van
de jeugdhulp is vastgelegd in
de Jeugdwet. En heeft
meerdere doelen voor ogen.
Zo willen ze gebruik maken
van eigen kracht van jeugdigen, ouder(s) en hun sociale
netwerk. Het is belangrijk dat
zij de regie blijven houden
over hun leven. En dat ze
samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen
zoeken. Minder snel medicijnen voorschrijven worden en
de zorgvraag terugbrengen.
Eerder (jeugd)hulp bieden
op maat voor kwetsbare
kinderen. Samenhangende
hulp voor gezinnen bieden: 1

Eén plan voor het hele gezin
met u als ouder(s) aan het
roer. Wat is dat? Het is de
bedoeling dat u om de tafel
gaat met alle mensen die uw
gezin ondersteunen. Bijvoorbeeld: een buurvrouw, een
familielid, gastouder, iemand
van het maatschappelijk
werk en iemand van het
Centrum voor Jeugd en
Gezin zit erbij. En misschien
nog een paar andere hulpverleners. Met elkaar maakt u
één plan voor het hele gezin.
Daarin staat precies wat u
wilt bereiken en wie welk
steentje
bijdraagt.
1Gezin/1Plan moet duidelijkheid bieden aan alle partijen.
In een overzichtelijk schema
op een paar blaadjes wordt
met elkaar ingevuld waar je
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De rol van de GGD als toezichthouder
De rol van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als toezichthouder Kinderopvang werd tijdens
de bijeenkomst van de Gemeente Haarlemmermeer
nog eens toegelicht. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD
houdt namens de gemeente toezicht. Bij de start van
een nieuwe gastouderlocatie beoordeeld de gemeente de nieuwe aanvraag binnen 10 weken. Als de aanvraag compleet is, geeft de gemeente de GGD opdracht om inspectie uit te voeren. De GGD controleert
dan of de gastouder voldoet aan alle landelijke kwaliteitseisen. Er wordt onder andere gekeken naar: de
inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen
komen; hoe de gastouder met de kinderen omgaat en
het pedagogisch beleidsplan; de werkwijze van de
gastouder; of de gastouder gekwalificeerd en bevoegd is en een geldige verklaring omtrent gedrag
heeft (VOG). Na het bezoek wordt er door de GGD
een inspectierapport opgemaakt. De gemeente bepaald of het advies van de GGD wordt overgenomen.
Nadat er bij de start van de gastouderlocatie inspectie
is afgenomen zal de GGD in het vervolg steekproefsgewijs, of na een signaal of klacht, inspectie afnemen
bij de gastouder (wettelijk moet minimaal 5% van de
opvang jaarlijks bezocht worden). Naast de gebruikelijke veiligheid en de hygiëne die de GGD inspecteert,
ligt de focus nu ook op het pedagogisch handelen van
de gastouder. Hiervoor is een meetinstrument ontwikkeld, de pedagogische observatie. Tijdens de bijeen-

Bijeenkomst
Veilig Slapen
en Wiegendood Preventie
Het Speelkwartier heeft, in
samenwerking met Stichting
Wiegendood,
Het
Protocol Veilig Slapen en
Wiegendoodpreventie
ontwikkeld. Het Protocol is
tijdens de bijeenkomst op
donderdag 29 januari jl.
gepresenteerd aan de
gastouders en geïnteresseerde vraagouders van
Het Speelkwartier. Als gastspreker hadden we uitgenodigd, de heer Hopmans
van de Stichting Wiegendood. Hij heeft de aanwezige deelnemers met een
duidelijke presentatie bewust gemaakt van risico’s

komst is de vraag neergelegd hoeveel uur de inspectrice van de GGD daadwerkelijk bezig is met de inspectie, incl. voorbereiding en opmaken verslag van
een gastouderlocatie. Het blijkt dat dit gemiddeld 5 uur
in beslag neemt bij een nieuwe gastouderlocatie. Zo
kregen we toch inzicht over het tot stand komen van
de hoogte van het bedrag van de lege kosten (€587,- )
die door de gemeente geheven wordt. Verder zijn er
nog wat vragen uit het publiek beantwoord over het
gebruik van campingbedjes in de gastouderopvang of
dit nu wel of niet is toegestaan. De GGD geeft aan
wanneer de bedjes deugdelijk zijn, er geen verbod
geld. Dit betekend o.a. dat ze bij uitklappen vergrendelbaar zijn. Bij gebruik van een extra matras deze
passend is, er mag geen ruimte tussen het matras en
bedje ontstaan. Ook is er gesproken over het plaatsen
van rookmelders en het advies dat de gastouder krijgt.
Dit kan per inspectie verschillen. Het voorstel kwam uit
het publiek om de inspectrices hierover te laten instrueren door de brandweer. En of de inspectrice geweigerd mag worden wanneer de gastouder op die dag
geen opvang heeft, maar wel thuis is. Gebruikelijk is dat
de GGD dan in overleg een nieuwe afspraak maakt.
Ook wordt het voorstel meegenomen dat een inspectrice bij bezoek aan een gastouderlocatie zich identificeert.

die bepaalde handelingen
en producten met zich
meebrengen. Zowel gastouders als vraagouders
waren uitgenodigd voor
deze bijeenkomst.
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
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. Gastouders die niet aanwezig
waren bij de bijeenkomst
ontvangen het protocol bij
een volgend bezoek van
de
bemiddelingsmedewerkster. Geïnteresseerde
vraagouders kunnen het
protocol opvragen bij Het
Speelkwartier.
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Informatie Bijeenkomst
VVE KIKI
Woensdagavond 13 mei, van
19:30 tot 22:00 uur, organiseert
Het Speelkwartier een thema
bijeenkomst over het voorschoolse educatie programma
(VVE) KIKI. Wij hebben een
gastspreekster uitgenodigd die
ons hierover vrijblijvend komt
informeren.
VVE Kiki is een programma
ontwikkeld voor en door gastouders, dat kinderen vanaf 0
jaar aan de hand meeneemt
en stimuleert in diverse vaardigheden zoals o.a. taalontwikkeling, rekenprikkels, motorische en sociale vaardigheden.
Het is de bedoeling dat kinderen spelenderwijs leren met
beer Kiki, die bij de gastouder
thuis komt wonen en maakt
met de kinderen alle avonturen mee. Met behulp van Beer
Kiki wordt ook een nieuw thema geïntroduceerd en worden
activiteiten uitgevoerd. Ben je
al nieuwsgierig kijk dan even
op www.kiki-s.nl

Vindt je het leuk om nog
meer over Kiki te horen en het
programma te komen bekjiken? Kom dan op 13 mei
naar de bijeenkomst. Je krijgt
uitleg over VVE, de positionering van gastouders en hoe
aan de slag te gaan met Kiki.
Meld je aan voor deze avond
door te mailen naar:
info@basikids.nl
Dan ontvang je van ons de
bevestiging van deelname en
de locatie van de bijeenkomst. Tot dan!

minister Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
De maximum uurprijs in 2015
voor
gastouderopvang
is
€ 5 ,48. Voor 2014 werden de

uurprijzen ook geïndexeerd.
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 ministerraad heeft dit
besloten op voorstel van
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Het Speelkwartier
Kwaliteit in opvang

KOT nieuws in 2015!
Stopt u in 2015 met werken?
Dan heeft u nog 6 maanden
recht op kinderopvangtoeslag. Voorheen was dit 3
maanden. U moet daarbij
uitgaan van het aantal uren
dat u of uw toeslagpartner
werkte in de maand voordat
u stopte. Gaat u binnen deze
6 maanden niet werken? Of
geen opleiding, inburgeringcursus of traject naar werk
volgen? Dan heeft u na deze

6 maanden geen recht meer
op kinderopvangtoeslag. U
moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Heeft u minder opvanguren gebruikt
dan het aantal uren waar u
recht op heeft? Dan mag u
de uren die u over heeft ook
na deze 6 maanden gebruiken. Heeft u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in
ieder
geval
voor
31 december 2015.

Gelijk aantal opvanguren.
Heeft u meer kinderen die
naar
de
kinderopvang
gaan? Voor het kind met de
meeste opvanguren krijgt u
een
lagere
vergoeding.
Heeft u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de
kosten niet even hoog? Dan
krijgt u voor het kind met de
hoogste kosten een lagere
vergoeding. Eerder was dit
het kind met de laagste
kosten. Hierdoor kunt u iets
minder kinderopvangtoeslag
krijgen.

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.

Hoeveel KOT?

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

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. Gaat uw
kind minder uren per week naar de opvang? Dan moet u uitgaan van de uren die in het
contract met uw kinderopvanginstelling staan.
De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:
 Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met
140%.
 Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u
werkt met 70%.
In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. Daarnaast
geldt dat u per kind voor maximaal 230 uren per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Voor een berekening over hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, verwijzen wij u door naar www. Toeslagen.nl daar staat de rekenhulp Maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag.

