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Eén landelijke
Geschillencommissie Kinderopvang
Eindelijk komt het er dan
toch van, één landelijke
geschillencommissie.
Na
uitstel zijn alle kinderopvangorganisaties wettelijk
verplicht zich per 1 januari
2016 aan te sluiten bij de
Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen en vervalt de oude
regeling. Het Speelkwartier
was aangesloten bij ZcKK,
de Zuid-Hollandse centrale
Klachten commissie kinderopvang. We staan nu geregistreerd bij de geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Eén van de doelen van
deze wetswijziging is een
eenduidig en laagdrempe-

lig klachtrecht voor alle ouders en de oudercommissies.
Als ouders klachten hebben,
kunnen ze die bespreken met
een medewerker van het
Gastouderbureau. Komen ze
er niet uit, dan kunnen de
ouders schriftelijk een klacht
indienen bij Het Speelkwartier
volgens de interne klachtenprocedure. Wanneer dit geen
oplossing biedt, kan een
geschil vanaf 1 januari 2016
worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Je komt dan als ouder eerst
bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan
de Geschillencommissie. Er
wordt eerst geprobeerd om

Oudercommissie

Postbus 29
1633 ZG Avenhorn
072-8888162
info@gastouder.eu
www.gastouder.eu

De oudercommissie is nu
echt officieel inzetbaar.
Ilona Elstgeest heeft versterking gekregen en zet
zich samen met Chantal
Boeren als lid van de oudercommissie voor u in. Op
16 oktober van dit jaar, is
de oudercommissie en Het
Speelkwartier nog in de
oude bezetting bij elkaar
gekomen. We hebben o.a.
gesproken over de richtlijnen vluchtplan en het
ontwikkelen van richtlijnen
voor medicijnverstrekking,
het bezoek van de GGD,

de Speeldag, viering van
Sinterklaas in de opvang en
werven van nieuwe leden.
Dit laatste heeft effect
gehad. Door toedoen van
de lobby van Ilona is het
team versterkt met Chantal
Boeren. In februari, week 8
komt de oudercommissie
weer bijeen en maken we
kennis met Chantal en zal
o.a. de wijziging van het
klachtrecht voor de oudercommissie op de agenda
staan.

de klacht op te lossen door
het geven van informatie,
advies, bemiddeling of
mediation. En komt vervolgens terecht bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
wanneer er geen oplossing
is gevonden. De uitspraken
van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel
de ouders, oudercommissies als de aangesloten
kinderopvangorganisaties.
Alle
gastouders
en
vraagouders
ontvangen
binnenkort
de
nieuwe
klachtenregeling van Het
Speelkwartier. En is in het
nieuwe jaar terug te vinden
op
de
site
www.gastouder.eu

Spreekt dit je aan en wil je
Ilona en Chantal 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.

Ilona Elstgeest
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Uitstel nieuwe financieringssystematiek
kinderopvang

“De rijksoverheid bekostigt kinderopvangorganisaties rechtstreeks en
ouders betalen een
ouderbijdrage waarvan
de hoogte afhangt van
hun vastgesteld inkomen.”

In de vorige editie van Het
Nieuwskwartier hebben we
een artikel gewijd aan het
nieuwe financieringssystematiek kinderopvang. De
invoering van de nieuwe
betalingswijze van de kinderopvang gaat niet op 1
januari 2018 van start, maar
later. Dit is nodig om een
zorgvuldige overgang voor
te bereiden, zodat ouders
en
kinderopvanginstellingen daar zo min mogelijk
hinder van ondervinden.
Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en
de Belastingdienst wordt nu
gekeken of de betalingswijze geleidelijk wordt ingevoerd in 2018 of in één keer
op 1 januari 2019.
Het nieuwe betalingssysteem is gebaseerd op twee
pijlers:
de
Rijksoverheid
bekostigt kinderopvangorganisaties rechtstreeks en

ouders betalen een ouderbijdrage
waarvan
de
hoogte afhangt van hun
vastgestelde inkomen. De
nieuwe manier van financieren komt in de plaats
van de huidige kinderopvangtoeslag. DUO gaat de
nieuwe financiering uitvoeren.
Het kabinet wil overgaan
op een nieuw financieringssystematiek omdat het
huidige systeem van de
kinderopvangtoeslag
ingewikkeld is voor ouders en
legt veel verantwoordelijkheid en risico’s bij hen. Als
ouder moet je zelf je inkomen schatten en dit blijkt
voor veel ouders ingewikkeld. Zij krijgen te maken
met onverwachte terugvorderingen of nabetalingen, die pas ruim na afloop
van het jaar met hen verrekend worden. In 2013 had

82% van de ouders hiermee
te maken. Het kabinet wil
het systeem eenvoudiger
maken voor de ouders. Het
nieuwe systeem gaat uit
van het vastgestelde inkomen van ouders. Dat zal
leiden tot minder verrekeningen en dus meer zekerheid voor de ouders over
de hoogte van de eigen
bijdrage. Ook wil het kabinet het systeem minder
gevoelig maken voor fouten en fraude. In de komende tijd zal gewerkt
worden aan een wetsvoorstel voor de directe financiering. Naar verwachting
zal het wetsvoorstel voor
deze nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang medio 2016
naar de Tweede Kamer
verzonden worden.
Bron: ministerie van Sociale Zaken en
werkgelegenheid.

Wetswijzigingen Kinderopvang 2016

“Alternatieve raadpleging waarborgt het
adviesrecht van de
ouders.”

Er komt één landelijk Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In het artikel dat hieraan is gewijd in deze
nieuwsbrief kun je hier meer
over lezen. Alle gastouders
en vraagouders ontvangen
nog de nieuwe regeling en
zal ook op de site openbaar worden gemaakt.
Enkele regels voor de oudercommissie
worden
gewijzigd. De verplichting
om een oudercommissie in
te stellen blijft bestaan. Als
het ondanks inspanningen
van een kinderopvangorganisatie niet lukt om een
oudercommissie in te stellen, dan kan men op een
alternatieve manier ouders

raadplegen. Mits er wordt
voldaan aan de in de wet
genoemde voorwaarden:
Bij het Gastouderbureau
zijn maximaal 50 gastouders aangesloten. En blijft
zich
aantoonbaar
voldoende inspannen om een
oudercommissie in te stellen. De gekozen vorm van
alternatieve
raadpleging
waarborgt het adviesrecht
van de ouders voldoende.
De
toezichthouder,
de
GGD, beoordeelt of de
kinderopvangorganisatie
aan deze voorwaarden
voldoet. De oudercommissie heeft een adviserende
taak over onderwerpen als
algemeen
beleid
over
voeding, opvoeding, veiligheid of gezondheid. Er

komt meer nadruk te liggen
op het pedagogisch beleid. Deze dient samen met
het inspectierapport van
de GGD, per 1 januari 2016
eenmaal in de 12 maanden besproken te worden
met de oudercommissie.
De wet stelt per 1 januari
2016 het openbaar maken
van handhavingbesluiten in
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
(LRKP)
verplicht.
Deze kunnen door de gemeente worden genomen
na inspectie van de GGD.
Het doel is om de transparantie over de kwaliteit van
de kinderopvangorganisaties naar de ouders te
vergroten.
Bron: ministerie van Sociale Zaken en
werkgelegenheid.
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Speeldag 2015
Op 1 november heeft onze jaarlijkse Speeldag plaatsgevonden. Dit is een dag die wij organiseren, zodat de
collega’s die werken met Het Speelkwartierconcept
elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en wij op
een feestelijke manier kunnen laten zien dat wij blij zijn
met de fijne samenwerking. De desbetreffende collega’s hebben begin oktober voor deze Speeldag een
uitnodiging ontvangen en konden zich inschrijven om
aan deze dag deel te nemen. We zijn de middag
begonnen in Amsterdam, in het WG café, op het terrein van het voormalig Wilhelmina Gasthuis in OudWest. Daar zijn we gezellig samengekomen en hebben
we even bijgekletst onder het genot van een drankje
en een borrelhapje. Vervolgens een wandeling door
Oud-West richting De Hallen. Dit is gevestigd in de
oude tramremise en is omgetoverd tot een centrum
voor media, cultuur, mode, horeca en ambachten. In
de locatie van “mevrouw van Dalen”, hebben wij een
workshop muziek maken met "De kleine Troubadour"
gevolgd. We hebben over ritme geleerd, gezongen,
gedanst en met de ritmestokjes gewerkt. Heb je ze al
een keer gehoord en gezien? Enkele collega’s hebben
ze mooi bewerkt en zijn echte kunststukjes geworden.
Het was weer leerzaam en wie weet brengt het weer
meer muziek in de kinderopvang. Tijdens de workshop
hebben we nog gesmuld van de heerlijke Speelkwartier Slagroomtaart. Natuurlijk mochten de collega’s ook
nog lekker lantefanteren door de Hallen. Maar hoe hou

Pietje op
bezoek in
de opvang.
Pietje heeft ook dit jaar
weer een bezoek gebracht
aan de kinderen van Het
Speelkwartier. Pietje kreeg
een privé chauffeur van
kantoor mee en hij heeft
ook wat foto’s gemaakt
van de leuke bezoekjes.
Overal is Pietje weer hartelijk ontvangen met liedjes,
tekeningen, dansjes en
spelletjes. Veel kinderen
durfde wel even op schoot
van Pietje en daar zijn
leuke foto’s van gemaakt
door de mama’s, papa’s,
opa’s en oma’s. Pietje
heeft ook veel praatjes
gemaakte met de kinderen
in de opvang over voetbal,
dansen en de lekkernijen
die ze in hun schoen hadden gekregen. Ook dit jaar
had Pietje weer een cadeautje
meegenomen
voor ieder kind. Van groot
tot klein kan er muziek
gemaakt worden met het
presentje.

je in al deze drukte je stoel bezet? Hier kwam het cadeau van pas wat in het WG café als warme omhelzing
werd uitgereikt. Misschien heb je het al eens om de hals
van je gastouder gezien? De collega’s hebben een
sportieve siersjaal gekregen met als klein detail het logo
in het zilver. Deze sjaal konden ze, als echt hollands
gebruik, mooi over de stoel draperen om aan te geven
dat deze stoel bezet is. En dat was echt nodig, want
het was loeidruk. Tussendoor hebben ze genoten van
alle leuke eetstalletjes, lekkere eetluchtjes en de culinaire bitterballen. Uiteindelijk hebben we de stoelen maar
weer vrijgemaakt voor de andere bezoekers en zijn we
lekker gaan dineren in restaurant Halte 3.

Er moest door de grote
kinderen eerst nog even
flink geknutseld worden
voordat de tamboerijn in
gebruik kon worden genomen. Pietje heeft weer
genoten van alle blije kinderen en hoopt volgend
jaar weer langs te mogen
komen.
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Bijeenkomst Kinder EHBO
Woensdag 27 januari 2016
kunnen de gastouders van
Het Speelkwartier weer deelnemen aan de opfriscursus
kinder EHBO. Onder begeleiding van 2 instructeurs, kan de
oude kennis weer worden
opgehaald, geoefend worden
met beademen en de kinderreanimatie weer worden getraind. Hiermee zijn de behaalde certificaten weer voor
2 jaar geldig en voldoet de
gastouder weer aan de gestelde deskundigheidseis. Het
oefenen van beademing en
reanimeren op een peuter- en
babypop is altijd weer confronterend en doet heel wat

met de deelnemers. Maar
onze instructeurs zijn heel
ervaren personen die naast
het geven van EHBO trainingen ook nog actief werken
op de ambulance. De gastouders krijgen altijd duidelijke
en heldere instructies en deze
worden vaak aangevuld met
praktijkvoorbeelden. De gastouders ontvangen de uitnodiging nog digitaal, maar
kunnen de datum alvast
noteren in de agenda. Wij
hopen weer alle gastouders
te kunnen verwelkomen tijdens deze bijeenkomst in de
wachtruimte van Geboortecentrum Puur in Hoofddorp.

Wijzig Tijdig!
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. Er worden hoge boe-

Maximum uurtarief 2016
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw
toeslagpartner
aan
de
volgende
voorwaarden
voldoen:
U werkt, volgt een traject
naar werk , een opleiding
of een inburgeringcursus; U
hebt met het gastouderbu-

reau een contract afgesloten; U betaalt de kosten
voor kinderopvang; U hebt
de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt
het kind in belangrijke

mate; Uw kind gaat naar een
geregistreerde kinderopvang;
Uw kind staat ingeschreven
op uw woonadres; Uw kind zit
nog niet op het voortgezet
onderwijs. De belastingdienst
berekend uw kinderopvangtoeslag over het maximumuurtarief. Wat het maximum
is, hangt af van de soort
opvang. Voor gastouderopvang is dit in 2016 € 5,52 voor
zowel dagopvang als Buiten-

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

schoolse opvang. Betaalt u
meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor
de kosten boven het
maximumuurtarief
geen
kinderopvangtoeslag. Is uw
kinderopvang goedkoper,
dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.
Bron: rijksoverheid toeslagen belastingdienst
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Het Speelkwartier
Kwaliteit in opvang

GGD inspectie
Op 29 september 2015 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;
Dienen wij de ouders, gastouders en personeel te informeren over het inspectierapport dat is opgesteld door
de GGD. Voorheen hadden
wij een link op de site geplaatst die verwees naar het
Landelijk Register Kinderopvang, waar het inspectierapport onder onze registratie is te vinden. Dit was volgens de inspectrice niet
voldoende. Wij hebben dit
punt opgepakt en hebben
de link aangepast zodat je
direct op de bewuste pagina
komt waar het inspectierap-

port van Het Speelkwartier is
openbaar gemaakt. Ten
tweede; Hadden wij op 29
september
een
oudercommissie bezet met 1 lid,
maar dit wordt nog niet
erkend als een voltallige
oudercommissie. Ondertussen hebben wij Chantal
Boeren als tweede lid mogen verwelkomen en is de
oudercommissie
officieel.
En heeft de GGD gezien
dat wij aantoonbaar inspanningen verrichten om
leden te werven. Ten derde;
voeren wij volgens de GGD
de jaarlijkse evaluatiegesprekken niet volledig uit.
Jaarlijks
observeert
de
gastouder uw kind aan de
hand van het observatieformulier welbevinden. Aan
de hand van deze observatie wordt een evaluatiemoment gepland om deze
te bespreken, waarbij u als
ouder door de gastouder
bent uitgenodigd om bij

aanwezig te zijn. Niet
iedere ouder maakt hier
gebruik van. De ouders
die geen gebruik maken
van een mondeling evaluatiemoment dienen wij
telefonisch te benaderen
over het aankomende
evaluatiemoment en dit
op te nemen in het verslag. Dit punt hebben we
ook opgepakt en gevoegd in onze procedure.
Op 8 december zijn we
nogmaals geïnspecteerd
op
de
bovenstaande
punten en heeft de gemeente bevestigd dat wij
aan de wettelijke voorwaarden voldoen. De
opgelegde
dwangsom
van € 1.250,- is hiermee
komen te vervallen. Het
inspectie rapport is na te
lezen
via
onze
site:
www.gastouder.eu
onder het menu ouders,
GGD inspectie.

Fijne feestdagen en de beste wensen
voor 2016!

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.gastouder.eu

