
                                      

              

           Nieuwsbrief September 2018 

De vakanties zitten er weer op voor de meesten. Wat hebben we genoten van het 

zonnetje deze zomer! We kunnen er weer lekker tegenaan! 

Geboren: 

Siem Kerseboom     20-07-2018   St-Anthonis 

Elise Huibers   17-08-2018  Langenboom 

Van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS.  

Heel veel geluk met de kleine! 

 

Terugkijken op het 12,5 jarig bestaan van Gastouderbureau Roos 

Op zondag 1 juli hebben we het 12,5 jarig bestaan van Gastouderbureau Roos gevierd. Wat 

hebben we genoten en wat zijn we overdonderd door alle leuke, lieve en aardige berichtjes en 

cadeautjes die we hebben mogen ontvangen. Ook het weer was fantastisch die dag. Nogmaals 

dank en wij gaan op naar de 25 jaar Gastouderbureau Roos.  

 

Dag van de pedagogisch medewerker en de gastouder 2018 

Het is inmiddels een goede traditie: de derde donderdag van 

september is de Dag van de Leidster en Gastouder. In tal van 

kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen, maar ook bij 

gastouders thuis worden kinderopvangprofessionals in het 

zonnetje gezet. Dit jaar is dit op 20 september! 

 

Info-avond op de dag van de Leidster en gastouder is ook bestemd voor vraagouders.  

De info-avond wordt gegeven door coachingsburo Lef met als thema: Driftbuien. 

Locatie:   Het Lagerhuis Beerseweg 9,  5451 NR  Mill 

Tijd:        20.00 uur 

Opgave:   Per mail (info@gastouderbureauroos.nl  dit kan t/m 16 september 

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Na afloop ontvangen alle leidsters en gastouders 

een leuk presentje! 

 

Intervisie-avond voor gastouders 4 oktober 2018 

Er zijn nog enkele plekjes vrij! Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders 1x per jaar deelne-

men aan een intervisieavond. Aan het bijwonen van een intervisieavond zijn geen kosten verbon-

den. Om organisatorische reden willen wij u verzoeken om u aan te melden via de mail: in-

fo@gastouderbureauroos.nl 

 

EHBO-herhalingslessen   

De EHBO herhalingslessen komen er weer aan.                                                                     

De kosten voor de herhalingsles zijn €40,-. U kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Afhankelijk van uw verzekering krijgt u dit geheel of gedeeltelijk terug betaald. De kosten voor 

een nieuw certificaat nemen wij voor onze rekening.  

Het is verplicht jaarlijks aan de herhalingslessen mee te doen om uw diploma geldig te houden.  

Wanneer:  Donderdag 11 okt., Maandag 15 okt. en Dinsdag 23 okt. 

mailto:info@gastouderbureauroos.nl


Locatie:  Zorgboerderij de Horst  Krommedijk 24 in Mill 

Tijd:   19.30-22.00 uur 

Geef bij voorkeur via de mail door welke dag u het beste schikt. Volgt u de herhalingsles elders, 

dan vernemen wij dat ook graag via de mail. 

 

Meer kinderen naar opvang, maar daling aantal gastouders 

In het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen naar kinderdagcentra, buitenschoolse 

opvang of gastouderopvang. Dat zijn er 62.000 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de 

nieuwe kwartaalcijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Het aantal kinderopvanglocaties is nagenoeg gelijk gebleven, echter het aantal gastouders laat 

duidelijk een daling zien. In april 2018 waren er ruim 30.500 gastouders. Een jaar geleden waren 

dat er bijna 3.000 meer. 

Het percentage werkende vrouwen is toegenomen (van 61,2% naar 62,1%), maar niet bij moeders. 

In het eerste kwartaal van 2017 werkten nog 77,5% van de moeders met jonge kinderen tot en 

met 11 jaar. Dat was een jaar later 76,9%. Hoewel de arbeidsparticipatie van moeders dus niet is 

toegenomen, zijn zij wel meer uren per week gaan werken. Zij werken gemiddeld bijna 27 uur per 

week, bijna een uur meer dan het gemiddelde aantal gewerkte uren van alle werkende vrouwen. 

Een jaar geleden werkten moeders met jonge kinderen nog gemiddeld ruim 26 uur per week.  

Er zijn ook meer mannen aan de slag. In het eerste kwartaal van 2018 had 71,9% van de 

Nederlandse mannen tussen de 15 en 75 jaar werk. Dat was een jaar geleden 70,8% . Die trend 

geldt ook voor vaders. Zo heeft 93,6% van de vaders met jonge kinderen betaald werk. Dat is 

een stijging van 1,6 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. 

Daarnaast laten de cijfers zien dat kinderen meer tijd doorbrengen op de opvang. Zij zijn nu 

gemiddeld bijna 58 uur per maand op de opvang. Dat is een stijging van een halfuur ten opzichte 

van een jaar geleden. 

Bron: Rijksoverheid 

 

Nieuw afwegingskader Meldcode kindermishandeling 

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis 

wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid verplicht. Om pedagogisch 

medewerkers (en andere beroepskrachten die werken met de Meldcode) te helpen bij het 

bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode 

toegevoegd. 

Beroepsgroepen 

Het afgelopen half jaar is in een werkgroep, bestaande uit 

aandachtsfunctionarissen werkzaam in gastouderopvang, bso en 

dagopvang, vertegenwoordigers van Brancheorganisatie Kinderopvang, 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk 

Nederland en ouderbelangenvereniging BOinK, gewerkt aan de 

verbeterde Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend 

gedrag voor de kinderopvang. Daarin staat het welbekende 

stappenplan met in stap vier en vijf het nieuwe afwegingskader. Het komende half jaar kunnen 

organisaties het afwegingskader implementeren en ermee oefenen, zodat zij weten hoe ze dat 

per 1 januari 2019 moeten toepassen. 

5 stappen Meldcode 

We noemen de vijf stappen uit de Meldcode, met het nieuwe afwegingskader: 

 



Stap 1: In kaart brengen van signalen 

De beroepskracht brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of 

kindermishandeling bevestigen of juist ontkrachten in kaart en legt deze vast. De beroepskracht  

 

legt ook alle contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de 

besluiten die worden genomen. 

Stap 2: Collegiale consultatie en bij twijfel Veilig Thuis en/of een letseldeskundige 

De beroepskracht bespreekt de signalen met de aandachtsfunctionaris. Dit is de medewerker 

werkzaam binnen de kinderopvangorganisatie met specifieke deskundigheid op het terrein van 

kindermishandeling en huiselijk geweld. Het wordt aanbevolen om bij twijfel advies te vragen aan 

Veilig Thuis of een letseldeskundige. Dit is doorgaans een taak voor de aandachtsfunctionaris 

(of dit wordt in overleg met de aandachtsfunctionaris opgepakt). 

Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind) 

De aandachtsfunctionaris bespreekt de signalen met de ouders, en indien mogelijk met het kind. 

De kinderopvangorganisatie kan er echter ook voor kiezen dat het gesprek door de 

beroepskracht wordt gevoerd, eventueel samen met aandachtsfunctionaris, 

bemiddelingsmedewerker of leidinggevende. In die gevallen wordt het gesprek altijd voorbereid 

met de aandachtsfunctionaris. Ook kan tijdens de voorbereiding ondersteuning worden gevraagd 

aan Veilig Thuis. In de voorbereiding is het van belang rekening te houden met emoties van de 

ouder(s) en het kind, zoals boosheid, verdriet en angst veroorzaakt door onmacht, loyaliteit, 

isolement en schaamte. 

Stap 4: Wegen van het geweld en bij twijfel altijd raadplegen van Veilig Thuis en Stap 5: 

Beslissen aan de hand van afwegingskader 

De beroepskracht weegt in samenwerking met de aandachtsfunctionaris op basis van de signalen, 

van het (extern) ingewonnen advies en van het gesprek met de ouders het risico op huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Daarnaast wordt de aard en de ernst van het huiselijk geweld of 

de kindermishandeling gewogen aan de hand van het afwegingskader en al dan niet in overleg met 

Veilig Thuis. 

Afwegingskader 

In stap 4 en 5 wordt het afwegingskader toegepast. Het afwegingskader bestaat uit de 

volgende twee afwegingen: 

Afweging 1: Is melden noodzakelijk? 

Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk? 

Het is van belang dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Een beroepskracht 

vraagt zich eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand het afwegingskader. Vervolgens 

besluit de signalerende beroepskracht of het bieden van hulp tot de mogelijkheden van zowel 

deze beroepskracht als de betrokkenen behoort. Wanneer melden volgens het afwegingskader 

noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke voorwaarden 

deze moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis worden beantwoord. 

Bij twijfel over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om 

Veilig Thuis te raadplegen. 

 

Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:    0485-210087  

Mobiel:  06-13180151                                         Like onze facebook pagina                   


