
 

Vooraankondiging! 

Op de vernieuwde website vindt je diverse nieuwe pagina`s waardoor de website overzichtelijker zal zijn.                                                  

De inschrijfformulieren voor gastouders en ouders zullen op de website te vinden zijn waardoor de 

koppelingen nog makkelijker gemaakt kunnen worden en sneller te realiseren zijn. Natuurlijk blijft het 

vertrouwde contactformulier ook beschikbaar op de vernieuwde website. Een compleet nieuwe look voor 

Zoet word gerealiseerd! Zodra de website live gaat wordt iedereen hierover bericht per e-mail! 

 

                 

Inspectie rapport GGD  
Zoet doet het goed, het gastouderbureau is opnieuw goedgekeurd!  

Op 30 juli j.l. heeft de jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. Hierbij komt de 

GGD inspecteur bij het gastouderbureau langs voor de controle van de 

administratie van het gastouderbureau. Tijdens deze inspectie worden de 

administratieve handelingen die het gastouderbureau verricht 

geïnspecteerd en word er gekeken of het gastouderbureau zich houdt aan de wettelijke voorschriften. 

Tevens zijn een aantal aangesloten gastouders geïnspecteerd om te checken of het bureau de risico- 

inventarisaties uitvoert zoals deze zijn opgenomen in de wettelijke bepalingen vanuit de overheid. Het 

inspectierapport van Zoet is inzichtelijk in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Tevens zijn alle 

gastouders opgenomen in het LRK. Alle rapporten zijn voor iedereen inzichtelijk. Je kunt zoeken op de naam 

van het gastouderbureau of de betreffende gastouder om deze rapporten in te zien. Er kan ook op het unieke 

LRK nummer worden gezocht naar het gewenste rapport. Het Landelijk Registratienummer Kinderopvang 

van Zoet Gastouderbureau is 153509545          
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Het financieel overzicht 2021     
Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd.         

Het te vergoeden uurtarief voor 2021 is € 6,49 dat is nu nog € 6,27 in 2020.  

De gastouder is vrij het tarief te bepalen. Voor de gastouder aan huis geldt het minimumloon. Naast het tarief 

van de gastouder hanteert Zoet Gastouderbureau een vast maandtarief voor de bemiddeling en begeleiding 

van de gastouderopvang dat jaarlijks in januari kan worden bijgesteld.  

De tarieven voor 2021 zijn als volgt 

1 kind in de opvang €36,- per maand        

2 of meer kinderen in de opvang €58,- per maand 

BSO 1 kind in de opvang €22,- per maand 

BSO 2 of meer kinderen in de opvang €32,- per maand 

Vaste extra gastouder €22,- per maand voor het gehele gezin 

Opvang aan huis €80,- per maand voor het gehele gezin 

Vervangende gastouder (ivm ziekte of vakantie van de vaste gastouder) is in de prijs zoals boven genoemd 

inbegrepen. Stornering van de factuur blijft ongewijzigd €25,- per storno. Er zijn geen inschrijvingskosten of 

andere eenmalige kosten van toepassing. 

                 

           

Beslisboom en Protocol Kinderopvang & Covid 19 

Heb je de laatste beslisboom al voorbij zien komen in de mail en de vernieuwde versie van het Protocol 

Kinderopvang & Covid 19? Zoet Gastouderbureau houdt iedereen per mail maar ook in het persoonlijk 

portaal op de hoogte van de laatste nieuwe richtlijnen. Alle relevante informatie is terug te vinden in de 

downloads.  

Mondkapjes of toch niet 

Denk hierbij aan het mondkapjes advies. Wanneer ouders de opvang betreden dienen zij een mondkapje te 

dragen voor ieders veiligheid. Het advies is om kinderen voor de deur af te zetten bij de opvanglocatie om zo 

het besmettingsgevaar op afstand te houden. Mocht het toch wenselijk zijn vanwege bijvoorbeeld de 

emotionele veiligheid van het kind om ouders de opvanglocatie te laten betreden denk dan aan ieders 

gezondheid en draag een mondkapje bij haal en brengmomenten. De gastouder heeft hierin de 

verantwoording om ouders op 1,5 meter afstand te houden en ouders aan te spreken op het huidige protocol. 

 



Structureel aanwezige / huisgenoten vanaf 18 jaar 

Structureel aanwezige (niet huisgenoten) die tijdens de Corona maatregelen toch over de vloer moeten 

komen vanwege het belang van de opvang dienen tevens een mondkapje te dragen. Indien een structureel 

aanwezige voor niet dringende zaken langskomt is het advies deze niet tijdens de opvanguren de 

opvanglocatie te laten betreden. 

In deze tijd met diverse strenge maatregelen is het van belang dat de gastouderopvang zich houdt aan de 

richtlijnen vanuit het RIVM. Zo zorgen we samen met elkaar voor elkaar. 

                 

Coronacompensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag 

Er is € 8,5 miljoen gereserveerd voor ouders die nog geen compensatie hebben gehad voor de door hen betaalde 

kinderopvang tijdens de coronasluiting. Er is echter nog niet bekend hoe ouders aanspraak kunnen maken op de 

compensatie: de regeling is nog niet uitgewerkt. Het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën is nog bezig met de 

inrichting van deze compensatieregeling. Het zet er echter naar uit dat er niet voor 2021 zal worden uitbetaald. Ouders die 

nog geen compensatie hebben ontvangen en zich nog niet hebben gemeld kunnen dit nog wel doen want het aanmelden 

kan nog steeds! 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Word dan lid van de facebookpagina van Zoet 

Gastouderbureau. Hierop worden de laatste nieuwsfeiten gedeeld en blijf je op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. WORD NU LID, LIKE en SHARE met je vrienden en zorg dat ook zij op de hoogte zijn en 

blijven omtrent de ontwikkelingen in de kinderopvang. 

                 

 

  

Op 10 september 2020 is er een webinar gegeven in samenwerking met Moetd. Hierin hebben we met de 

aangesloten gastouders de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met Afwegingskader 

besproken. Er zijn een aantal casussen behandeld die in de gastouderopvang kunnen voorkomen.  

In verband met de Corona maatregelen moest deze avond ditmaal digitaal worden gehouden. Desondanks 

was het een goede interactieve bijeenkomst en hebben we veel mogelijke scenario’s met elkaar kunnen 

behandelen. De gastouders die hieraan hebben deelgenomen hebben inmiddels een deelname certificaat 

ontvangen.  

        

 



   

De oudercommissie wil het volgende onder de aandacht brengen.  

Hoe word een gastouder gecheckt en waar moet een gastouder wettelijk aan voldoen?  

Het gastouderbureau werkt tijdens het intake gesprek altijd een checklist af waaraan gastouders moeten 

voldoen. Deze checklist is tevens te vinden op de website van Zoet Gastouderbureau. De gastouders 

worden voorzien van informatie middels Webinars of meetings op locatie. Gastouders worden vanuit het 

gastouderbureau geïnformeerd wanneer de EHBO certificering verloopt. De gastouder kan via het bureau 

een herhalingscursus volgen bij partners waarmee het bureau samenwerkt tegen een gereduceerd tarief, 

maar de gastouder kan ook zelfstandig een EHBO training inplannen.  

Alle aangesloten gastouders voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor gastouderopvang. De gastouder 

dient alle huisgenoten en structureel aanwezigen personen vanaf 18 jaar aan te melden met naam, 

geboortedata en BSN gegevens bij het gastouderbureau. De gastouder voorziet het bureau van de VOG`s 

van de structureel aanwezigen en/of huisgenoten vanaf 18 jaar. Jaarlijks tijdens het voortgangsgesprek bij de 

gastouder op locatie wordt niet alleen de ontwikkeling van het kind onder de loep genomen maar wordt er 

ook gekeken of alle informatie die tijdens het intake gesprek met de gastouder is ontvangen zoals structureel 

aanwezigen nog up to date zijn. Indien een gastouder een schoonmaakster, een buurman of een vriend(in) 

over de vloer krijgt die mimimaal één keer per drie maanden een half uur aanwezig is tijdens opvangtijden 

dient de gastouder van deze persoon een VOG te overhandigen. Deze persoon wordt in het 

personenregister gekoppeld aan het gastouderbureau zodat ook deze personen continue gescreend worden 

vanuit de overheid.  

Het gastouderbureau gaat minimaal twee keer per jaar bij de gastouders langs voor de 

voortgangsgesprekken en de risico-inventarisatie van de opvanglocatie. Tijdens de evaluatiegesprekken met 

ouders vraagt het gastouderbureau naar de ervaringen van de ouders. De ouders komen regelmatig bij de 

gastouder waardoor ook de ouder een signalerende functie heeft. Bijvoorbeeld: Heeft de gastouder 

voldoende (educatief) speelgoed, komt de gastouder regelmatig buiten? Word het kind gestimuleerd in de 

ontwikkeling door middel van puzzels, kleuren, kleien of knippen? Gastouders werken conform het 

pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. Ouders en gastouders kunnen deze inzien in het 

(gast)ouderportaal. 

Indien ouders met de oudercommissie willen overleggen kan er een e-mail worden verzonden naar 

oc@zoetgastouderbureau.nl 

Vanuit de oudercommissie 


