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Week van de Opvoeding 2012
Week van de Opvoeding 2012. Van 1
tot en met 7 oktober staat Nederland
voor de tweede keer in het teken van
de
Week
van
de
Opvoeding.
Ontmoeting en uitwisseling tussen
ouders, medeopvoeders, kinderen en
jongeren staan in deze week centraal.
In het hele land vinden allerlei
activiteiten plaats. Thema van de
Week van de Opvoeding 2012 is
“luister’s naar me”.

Brancheorganisatie Kinderopvang is,
samen met onder andere de MOgroep
WMD, Centra voor Jeugd en Gezin, LPP
en J/M Jonge ouders, initiatiefnemer
van de Week van de Opvoeding 2012.
Iedereen kan meedoen aan de Week
van de Opvoeding door zelf een
activiteit te organiseren: ouders, verzorgers, kinderen of jongeren, maar ook
professionals of vrijwilligers. Er is van
alles mogelijk, zo lang het maar gaat
over de gewone dagelijkse opvoeding
en de vragen die daarbij horen. Vorig
jaar resulteerde de Week van de
opvoeding in meer dan 1200 activiteiten. Wil je dit jaar ook (weer) meedoen? Meld je activiteit aan op:
www.weekvandeopvoeding.nl
de website staat boordevol tips en
ideeën om je activiteit tot een succes te
maken.

Landelijk Register Kinderopvang

Stagebeleid

Gastouders moeten zich verplicht
registreren in het LRKP om kinderen te
mogen opvangen. Stopt een gastouder
tijdelijk met opvangen, bijvoorbeeld
vanwege zwangerschap of ziekte, dan
mag hij of zij geregistreerd blijven
staan en na de tijdelijke onderbreking
weer starten met opvangactiviteiten.
Een gemeente mag een gastouder uit
het LRKP verwijderen wanneer er meer
dan drie maanden geen opvang plaats
vindt. Wanneer een gastouder dus
langer stopt of tijdelijk geen locatie
heeft en uitgeschreven wordt, moet de
gastouder weer opnieuw aangemeld
worden als hij/zij weer start met de
opvang. Indien een gastouder echter
definitief stopt met opvangen, dan
moet hij/zij dat doorgeven aan het
gastouderbureau,
dat
wettelijk
verplicht is, dit vervolgens aan de
gemeente te melden. In dat geval
wordt een gastouder uit het LRKP
uitgeschreven.
Brancheorganisatie
Kinderopvang
zet
in
op
het
vergemakkelijken van deze regels,
bijvoorbeeld door het mogelijk te
maken om gedurende een periode als
inactief te worden geregistreerd.
Nieuwe opvang kan dan direct worden
geregeld, zonder dat een gastouder
zich opnieuw moet aanmelden. Ook
kan door bijvoorbeeld digitaal aanmelding of wijzigen mogelijk te maken een
hoop (tijds)winst behaald worden.

Het Speelkwartier heeft een stagebeleid
ontwikkeld voor de collega’s
die
gebruik maken, of in de toekomst
gebruik willen maken, van een
stagiaire. Het is leuk en leerzaam om
stagiaires enthousiast te maken voor
het vak van gastouder. Een stagiaire
brengt nieuwe inzichten en ideeën in de
opvang en laat de gastouder weer eens
nadenken over de manier waarop je
werkt. Daarnaast kan een stagiaire een
taakverlichting zijn in de dagelijkse
werkzaamheden als gastouder. Maar
een succesvolle stage vraagt inspanning
van zowel de stagiaire als de gastouder
als begeleidster. Dit betekend dat je
moet investeren in het goed begeleiden
van je stagiaire, het onderhouden van
contacten met scholen en afspraken
maken. Wat je als begeleider van een
stagiaire allemaal in je mars moet
hebben en waar je aan kunt denken bij
de begeleiding van een leerling is in het
stagebeleid lezen. Het stagebeleid is
persoonlijk door de bemiddelingsmedewerkster van Het Speelkwartier
overhandigd en toegelicht aan de
collega’s.
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Heb je het stagebeleid nog niet
ontvangen dan kan het zijn dat de
bemiddelingmedewerkster je niet aantrof
tijdens een onaangekondigd bezoekje aan
je kinderopvang. Maar zal ze binnenkort
ook jou verblijden met een bezoekje en
het stagebeleid. Mochten er ouders zijn
die ook geïnteresseerd zijn in het
stagebeleid? Stuur ons dan even een email en dan zorgen wij dat het
stagebeleid ook voor jou als ouder te
lezen is.

Postbus 29
1633 ZG Avenhorn
Tel: 072-8888162
info@kinderopvanghetspeelkwartier.nl
www.gastouder.eu

VOG Stagiaires
In de vorige nieuwsbrief hebben we al
aangekondigd dat Het Ministerie van
SZW vanaf 1 juli 2012 ook een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor
stagiaires verplicht stelt. Er was nog
wat
onduidelijkheid
over
de
afgekondigde beleidsregels en over
wie de kosten van het aanvragen van
een VOG van leerlingen /stagiaires
moeten betalen. Er is een nota van
wijziging ingediend en deze zal door
het ministerie van SZW in de wet
worden aangepast en moet nog
officieel worden opgemaakt. De laatste
wijzigingen houden in ieder geval het
volgende in: Per 1 juli 2012 kunnen
scholen/roc’s op naam van de student
een VOG aanvragen i.v.m. stage in de
kinderopvang/peuterspeelzalen (en het
onderwijs). De VOG mag niet ouder
zijn dan 2 maanden bij aanvang van
de eerste stage. De student moet een
kopie van de VOG kunnen overleggen
aan de stageverlenende kinderopvang
organisatie. Per 1 juli 2013 zal de VOG
een geldigheidsduur kennen van max.
2 jaar. Dit houdt in dat een student
tijdens de opleiding maximaal 2 keer
de kosten van een VOG hoeft te
dragen. Voor maatschappelijke stages
(VO) en korte snuffelstages (geen
werk) is geen VOG nodig. Het
Speelkwartier ontvangt voortaan ook
een kopie van de VOG samen met het
registratieformulier stagiaire uit het
stagebeleid. Dit formulier kun je als
gastouder ook downloaden via je
persoonlijke site.

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.

Continue screening
Iedereen die in de kinderopvang werkt
moet een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) kunnen overleggen. Het kabinet
heeft besloten dat medewerkers van
kinderdagverblijven, gastouders en
peuterspeelzalen vanaf 2013 continu
gescreend moeten worden. Dit om de
veiligheid in de kinderopvang te
vergroten. Zodra iemand met justitie in
aanraking komt wordt bekeken of
diegene kan blijven werken in de
kinderopvang. Als dat niet het geval is,
dan gaat hiervan een signaal naar de
gemeente en de GGD om hier actie op
te ondernemen in samenwerking met
de werkgever. Stagiaires, uitzendkrachten
en
vrijwilligers
moeten
voorlopig nog elke twee jaar een
nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) aanvragen. In 2016 komt er een
centraal register waarin iedereen wordt
opgenomen die in de kinderopvang
werkt. De kinderopvangbranche zal op
dat moment één van de weinige
branches zijn die beschikt over een
overzicht van alle medewerkers en
loopt daarmee voorop als het gaat om
veiligheid en transparantie. Startende
medewerkers in de kinderopvang zullen
ook na de invoering van continue
screening, voordat zij beginnen, een
VOG moeten overleggen die maximaal
twee maanden oud is. Bij de VOGaanvraag wordt gekeken naar alle
strafbare feiten, wereldwijd.

Gastouderverzekering?
Als gastouder en ouder dien je in het
bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering
zodat
eventueel
ontstane schade vergoed kan worden via
de Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP). Nu krijgen wij steeds meer
vragen van gastouders over de speciale
aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders. Wij hebben onderzoek gedaan en
er blijkt inderdaad een aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders in het
leven te zijn geroepen. Het is een eigen
gemaakte polis met een collectiviteitregeling voor de gastouder. Zij willen
eventuele kosten die niet door de AVP
zouden worden gedekt, verzekeren in een
gastouderverzekering. Denk hierbij aan
letselschade en rechtsbijstandverzekering.
Er is eigenlijk een misverstand ontstaan
dat gastouders voldoende hebben aan
een AVP. Aangezien het hier betaalde
arbeid betreft zullen een aantal schades
niet verzekerd worden onder de AVP. De
verzekering is enkel af te sluiten door de
gastouder. Voorheen was het mogelijk om
dat via het gastouderbureau te doen en
dan waren alle go daaronder verzekerd.
Maar dat is niet meer mogelijk. Het nu de
verantwoording van de gastouder om te
betalen en bij niet betalen vervalt de polis
en is de opvang niet verzekerd. Het is wel
een service op afstand, ze gaan niet bij je
langs. Het is laagdrempelig, je kunt je via
de site aanmelden en je ontvangt dan een
inschrijfformulier en een offerte. Interesse
kijk dan op: www.krooswijkenvanhoof.nl
Wat zijn de kosten?
75 euro per jaar. €6,25 per maand.

Oudercommissie
Onze oudercommissie heeft op het
moment geen leden. We zijn dus op
zoek naar ouders die zich willen inzetten
voor de
oudercommissie van Het
Speelkwartier. Wie biedt zich aan om
minimaal drie avonden in het jaar in te
richten voor de oudercommissie van Het
Speelkwartier en te helpen bouwen aan
de kwaliteit van kinderopvang? Je kunt
ons schrijven, bellen of mailen.

GGD inspectie 2012
25 mei 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
alle punten die zijn geïnspecteerd
scoren wij voldoende. Het inspectie
rapport kun je nalezen op onze site:
www.gastouder.eu

Nieuw wetsvoorstel

bezuinigingen 2013

Pas op! Nep e-mails

Minister Kamp van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) heeft een
voorstel ingediend om wettelijk te
regelen dat ouders niet hoeven te
betalen voor uren die zij niet afnemen.
Deze regeling zal op zijn vroegst ingaan
per 2014. De minister heeft op 5 juni jl.
tijdens het debat in de Tweede Kamer
over
de
bezuinigingen
op
de
kinderopvang voor 2013 aangekondigd
dat hij ten aanzien van de uren die in
rekening worden gebracht en waar
ouders geen gebruik van kunnen maken
vóór het eind van 2012 een
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal
indienen. Het wetsvoorstel zal het
verbod regelen op het in rekening
brengen
van
uren
waarop
de
kinderopvang gesloten is of onderwijs
wordt ontvangen. De minister vindt dit
namelijk onwenselijk, de overheid
betaalt hierdoor kinderopvangtoeslag
mee aan uren waarvoor geen dienst
geleverd wordt. Het ministerie geeft aan
dat het wetsvoorstel op zijn vroegst pas
per 1 januari 2014 in werking zal treden
en mede afhankelijk is
van de
uitkomsten van het onderzoek naar de
kostprijs van kinderopvang dat voor het
zomerreces aan de Tweede Kamer zal
worden gezonden.

De bezuiniging in de kinderopvang is
deels in 2012 gerealiseerd met een
verhoging van de ouderbijdrage met
16,25% en de koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de
minst werkende partner. Voor 2013 zal
de rest van de bezuinigingsopgave
worden ingevuld. De bezuiniging komt
erop neer dat mensen met een
gezamenlijk inkomen van ongeveer
€118.000,- en hoger, vanaf 2013 geen
kinderopvangtoeslag meer ontvangen
voor hun eerste kind. Ook komt er voor
iedereen een verlaging van de toeslag
voor het eerste kind. (na prinsjesdag zal
hierover meer bekend zijn).

Pas op voor e-mails met faillissementsvorderingen. Wederom worden er
e-mails aan ondernemers in de
kinderopvang gestuurd die zogenaamd
afkomstig zijn van curatoren van
faillissementen. Deze curatoren menen
een vordering op jou als ondernemer te
hebben uit naam van het failliete
bedrijf. In de e-mails worden namen
van bestaande incassobureaus gebruikt,
maar deze bureaus hebben niets te
maken met deze manier van invorderen.
Zij hebben aangifte gedaan bij de
politie.
Het
advies
van
de
brancheorganisatie kinderopvang is een
e-mail met een link naar een vordering
meteen uit je mailbox te deleten. Ga er
niet op in, verwijder de e-mail en klik
niet op de meegezonden link. Tot
dusver zijn er over onderstaande
bedrijven
meldingen
bekend
als
frauduleus:
•
Gentle incasso- Micaprint BV
•
Incasso Select BV-Micaprint BV
•
Certin Incasso-Copaco
•
Mast
Incasso
–
Irex
Technologies BV.
Nogmaals de incassobureaus bestaan
wel, maar werken altijd volgens de
normale procedure, via de reguliere
post. Zij zijn zelf ook slachtoffer van
deze fraudeur(s)

Er zal een verandering plaatsvinden
voor doelgroepouders. Dit zijn ouders
die: niet werken, of een traject naar
werk volgen in het kader van hun reintegratie, of studeren, of een verplichte
inburgeringcursus bij een gecertificeerde
instelling volgen, of tienermoeder zijn.
Deze ouders moesten voorheen een
deel van hun toeslag bij de gemeente of
uitkeringsinstantie UWV aanvragen. Met
ingang van 2013 wordt de gehele
toeslag ook voor deze ouders door de
Belastingdienst uitgekeerd. Voor doelgroepouders wordt het recht op kinderopvangtoeslag verbonden aan de duur
en omvang van een traject naar werk.

Incassokosten
Er komt een wettelijke regeling voor
buitengerechtelijke incassokosten. Dit
zijn de kosten die je als schuldeiser
maakt om een geldvordering te innen,
als de klant deze niet uit zichzelf
betaalt. De vergoeding voor buiten
gerechtelijke
incassokosten
wordt
berekend als percentage van het bedrag
dat de klant aan de schuldeiser
verschuldigd is. Hoe hoger de vordering,
hoe lager het percentage. Er geldt een
minimumbedrag van €40,- en een
maximumbedrag van €6.775,-. Voordat
je incassokosten mag vragen, moet je
de klant een aanmaning sturen. Een
aanmaning wordt verstuurd als de klant
niet op tijd heeft betaald. In de
aanmaning moet het bedrag van de
incassokosten vermeld staan. De klant
heet 14 dagen de tijd om de schuld
alsnog te betalen. Betaald de klant
binnen deze 14 dagen, dan mogen geen
incassokosten gevraagd worden.

Het Speelkwartier stuurt de ouder bij
het niet op tijd betalen van de factuur
een herinnering. Wanneer de betaling
dan nog niet binnenkomt wordt er een
tweede herinnering en eventueel een
derde herinnering verstuurd. (voor het
versturen van een herinnering rekenen
wij €6,00 administratiekosten.) Wanneer
er dan nog steeds geen betaling volgt
wordt er contact opgenomen met de
gastouder. De mogelijkheden van het
innen van de opgelopen schuld en de
eventuele te nemen maatregelen wordt
besproken. Het kan zijn dat in opdracht
van de gastouder de opvang tijdelijk
wordt stopgezet totdat de betaling van
de schuld door de ouder is voldaan. Of
er wordt besloten dat er een
betalingsregeling wordt voorgesteld aan
de ouder om de schuld in te lossen.
Mocht dit allemaal geen effect hebben
volgt de mogelijkheid dat de gastouder,

Het Speelkwartier de opdracht geeft om
een incassobureau in te schakelen. De
incassokosten worden gemeld door het
incassobureau dat wordt ingeschakeld.
De incassokosten die worden gemaakt
voor het innen van de geldvordering,
zijn dan voor de ouder.
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Veel plezier met de zomervakantie!
Wij zijn tijdens de zomermaanden gesloten van 13 augustus t/m 31 augustus

