Nieuwskwartier
Continue screening
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. Bijvoorbeeld
omdat iemand een overtreding of
misdrijf heeft begaan of hiervan wordt
verdacht ( er is een proces- verbaal
opgemaakt). Als blijkt dat een persoon
werkzaam in de kinderopvang een
bedreiging vormt voor een veilige
omgeving voor kinderen, gaat er via
de gemeente en GGD een signaal naar
de houder van de kinderopvangorganisatie waarbij de persoon is
aangesloten. In verband met de
privacy van de persoon bevat dit
signaal geen uitleg over het strafbare
feit zelf. Een signaal kan onder andere
betrekking hebben op geweld- en
zedendelicten of wapen- en drugsdelicten. De houder van de kinderopvangorganisatie moet de desbetreffende persoon verzoeken om een
nieuw VOG aan te vragen. In de
tussentijd moet de houder van de
kinderopvangorganisatie de veiligheid
van de kinderen kunnen blijven
waarborgen. Een kindercentrum dat
een arbeidsrelatie heeft met de
persoon kan ervoor kiezen om de
werknemer na een signaal direct op
non-actief te zetten. In tegenstelling
tot een kinderdagverblijf kan een
gastouderbureau (de huisgenoot van)
de gastouder niet op non-actief zetten
gedurende de periode dat er onduidelijkheid bestaat over de afgifte van
een nieuwe VOG omdat:
-Een gastouder in de regel geen
arbeidsrelatie
heeft
met
een
gastouderbureau (gob), maar werkzaam is op basis van een Overeenkomst van Opdracht.

-Een gob slechts optreedt als bemiddelingsbureau tussen een gastouder en
vraagouder.
-Het gob in beginsel niet beschikt over
de maatregelen die er in een arbeidsrelatie wel genomen kunnen worden.
Het kan echter enkele weken duren
voordat duidelijk wordt of een gastouder deze nieuwe VOG krijgt. Er wordt
ons vanuit de overheid geadviseerd om
de veiligheid van de Kinderen te waarborgen. Vandaar dat de rijksoverheid in
samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang en met de Vereniging GastOuderBranche het toestemmingsformulier tot stand heeft laten
komen. Hiermee wordt vastgelegd dat
in geval van een signaal uit de continue
screening over (de huisgenoot van) de
gastouder, het gob, de ouders van de
opgevangen kinderen mag inlichten
over dit signaal. Naast deze melding
van het signaal aan de ouders kan het
zijn dat er in onderling overleg met de
gastouder een tijdelijke beëindiging van
de werkzaamheden wordt overeengekomen. Als er binnen de afgesproken periode geen nieuwe VOG wordt
overlegd, zal dat een reden zijn om
eenzijdig de bemiddelingsrelatie met de
gastouder op te zeggen. Vanaf het
moment dat de gastouder geen nieuwe
VOG kan overleggen, mag de gastouder
immers niet meer werkzaam zijn in de
kinderopvang. De gastouders die
samenwerken met Het Speelkwartier
hebben allemaal begin maart van dit
jaar het toestemmingsformulier met
uitleg ontvangen en hebben dit
formulier allemaal ondertekend en
retour gezonden. Ook de huisgenoten
boven de 18 jaar, van de desbetreffende gastouders hebben het formulier
mede ondertekend. Voor toekomstige
gastouders wordt de toestemming
vastgelegd in de Overeenkomst van
Bemiddeling. Dus bij een signaal van de
gemeente of de GGD zullen wij
bovenstaande procedure uitvoeren.
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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.

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

De nulmeting
Een VOG is een moment opname.
Mensen kunnen zich na afgifte van de
VOG schuldig maken aan een strafbaar
feit en daardoor een bedreiging
vormen voor de veiligheid van
kinderen. Zolang dit niet bekend is bij
een houder of bij de toezichthouder,
kunnen zij in de kinderopvang blijven
werken. Dit is ongewenst. Daarom
heeft de rijksoverheid besloten dat alle
mensen die in de kinderopvang of
peuterspeelzalen werken, vanaf 1
maart 2013 continu worden gescreend.
Bij continue screening kan er alleen
worden gekeken naar nieuwe strafbare
feiten vanaf 1 maart 2013. Met het
introduceren van continue screening
kan dus niet worden uitgesloten dat er
kinderopvangmedewerkers en gastouders of volwassen huisgenoten van
gastouders zijn, die in het verleden
een strafbaar feit hebben gepleegd.
Om die reden wordt vanaf 1 juli 2013
alle medewerkers die een VOG hebben
van vóór 1 maart 2013 verzocht om
een nieuwe VOG aan te vragen.
Daarmee wordt gecontroleerd of
medewerkers relevante strafbare feiten
hebben gepleegd in het verleden.
Stagiaires,
uitzendkrachten
en
vrijwilligers vallen vooralsnog niet
onder de continue screening en zullen
tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten

Verankering Kwaliteit
Er heeft een wetswijziging kinderopvang plaatsgevonden betreffende de
verantwoordelijkheid van gastouderbureaus voor de kwaliteit van de
opvang van de bij hen aangesloten
gastouders. Hiermee kan voortaan niet
alleen de gastouder, maar ook het
gastouderbureau aangesproken worden op de kwaliteitseisen. Het gaat
daarbij in het bijzonder om de eisen
die betrekking hebben op het gebruik
van de Nederlandse taal, het uitvoeren
van een pedagogisch beleid, het
rekening houden met de door een
gastouderbureau opgestelde risicoinventarisaties en het naleven van de
door een gastouderbureau opgestelde
meldcode
huiselijk
geweld
en
kindermishandeling. Bij niet naleven
van een of meer kwaliteitseisen door
de gastouder kan naast de gastouder
ook het gastouderbureau beboet
worden. Zo hoopt de overheid op een
intensiever toezicht.

Verplichte Meldcode
aanleveren. In de kinderopvang werken
veel mensen, daarom is met dienst
Justis, die de verklaringen afgeeft,
afgesproken
dat
mensen
per
schoolregio (noord, midden en zuid)
een nieuwe VOG aanvragen. Zo kan de
verwerking van deze extra aanvragen
zo soepel mogelijk plaatsvinden. De
gastouders waar wij mee samenwerken
zijn gevestigd in regio Noord en
Midden. De aanvraag van de VOG voor
regio midden kan van 1 september tot
1 december 2013 worden aangevraagd
en voor regio Noord van 1 oktober tot 1
januari 2014. De desbetreffende
gastouders ontvangen z.s.m. per post
de aanvraagformulieren VOG met de
benodigde stempels en handtekeningen, van Het Speelkwartier.

Tip!
Er is een nieuwe
matrasbeschermer op de markt,
AeroSleep, die de slaapveiligheid

en -gezondheid van de baby
verhoogt en het ligcomfort
garandeert. Meer informatie
kunt u vinden op:
www.aerosleep.com

Verbod Leges
Een gastouder dient ingeschreven
te staan in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
(LRKP). Verschillende gemeentes
heffen leges voor het inschrijven
van een kinderopvang locatie. Met
de
wetswijziging
kinderopvang
2013
wordt
het
gemeenten
verboden om leges te heffen voor
uitschrijvingen en het verwerken
van wijzigingen in het LRKP. Het
heffen van leges hierover kunnen
momenteel een drempel vormen
voor het doorgeven van wijzigingen
of het indienen van een verzoek om
te worden uitgeschreven. Hierdoor
raakt de inhoud van het register
vervuild en dit gaat ten koste van
de betrouwbaarheid. Helaas geld
het verbod niet op heffen van leges
bij verhuizingen. Een verhuizing
betekent immers een nieuwe
inschrijving in het LRKP.

Vanaf 1 juli 2013 is de wet verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet verplicht
organisaties en zelfstandige beroepskrachten
om een meldcode vast te stellen en het
gebruik daarvan te bevorderen. Doel van de
wet is om professionals te ondersteunen in
een tijdige en effectieve aanpak van geweld
in huiselijke kring. Met de verplichte
meldcode worden medewerkers ondersteund
bij het onderkennen van signalen van geweld
tegen kinderen in hun privésituatie. 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. Gastouderbureau Het Speelkwartier
maakte voorheen gebruik van het protocol
vermoeden kindermishandeling en per 1 juli
2013 is deze vervangen voor de Meldcode
van de brancheorganisatie Kinderopvang. De
nieuwe meldcode en de handleiding is
digitaal verstuurd aan onze gastouders. Per 1
september kunnen onze gastouders gebruik
maken van de module meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling van de
gastouderacademie. Met het behalen van
deze module zijn zij geheel op de hoogte van
het gebruik van deze meldcode.

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. Vanaf 2013 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. Vanaf 2013 worden
hogere boetes opgelegd als ouders een
verlaging van het aantal opvanguren niet
tijdig doorgeven.

Fijne zomervakantie!
Wij zijn tijdens de vakantie gesloten
van 15 juli t/m 2 augustus 2013

