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 Middels deze nieuwsbrief willen wij vanuit de gastouderopvang u als gastouder en ouders op de 

hoogte houden van alle lopende zaken en mededelingen. De nieuwsbrief is speciaal bedoeld voor u 

als gastouder en ouders van Samen CreaCtief.  

Wat kunt u lezen in deze nieuwsbrief?  

1. Inspectierapport gastouderbureau 2021 

2. Uurprijs kinderopvangtoeslag 2022 

3. Tijdelijke verruiming koppeling gewerkte uren voor 2021 

4. Verruiming gewerkte uren buitenschoolse opvang 

5. Verbeterpunten in de strijd tegen kindermishandeling 

6. Openingstijden GOB Samen CreaCtief 

7. Vakantie GOB Samen CreaCtief 

 

 

 

 

1. Inspectie GGD GOB Samen CreaCtief 

Beste Ouder(s)/gastouders, 

Op 18-03-2021 is er weer een jaarlijkse inspectie geweest bij ons bureau GOB Samen CreaCtief. 

Vol trots mogen wij uw mededelen dat we ook dit jaar weer ( 12 jaar achtereen)  aan alle beoordeelde 

eisen en voorwaarden hebben voldaan. 

U kunt het inspectie rapport weet terug vinden op onze website www.samencreactief.nl  onder 

diversen/inspectierapport GGD. 

 

 

http://www.samencreactief.nl/


2. Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022 

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari 

geïndexeerd.De indexering voor 2022 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2021 (-

0,99%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar neerwaarts naar 1,98% is 

bijgesteld en de loon- en prijsontwikkeling voor 2022 (1,50%).7 Dit betekent dat de maximum 

uurprijzen worden aangepast met 0,51% als gevolg van de indexering. 

 

De nieuwe tarieven in 2022 uit het ontwerpbesluit zijn: 

Gastouderopvang: € 6,52 (2021: € 6,49) 

De definitieve uurtarieven worden in oktober van 2021 bekend gemaakt. 

 

 

3. Tijdelijke verruiming koppeling gewerkte uren voor 2021 

Datum: 02-06-2021  

Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is normaal gesproken 

gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren kinderopvang 

dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140 procent van de gewerkte uren 

bij dagopvang en gastouderopvang (voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs 

volgen), en 70 procent van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang (voor 

kinderen in de leeftijd waarop kinderen naar het basisonderwijs kunnen gaan). Hierbij geldt een 

maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand. 

De normen van 140 procent en 70 procent worden voor 2021 losgelaten. In plaats daarvan komen 

werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren 

kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij arbeid verrichten. 

 



4. Verruiming gewerkte uren buitenschoolse opvang 

In de begroting voor het jaar 2022 is aangekondigd dat de koppeling van het aantal gewerkte 

uren voorBSO verruimd wordt van 70% naar 140%. 

Dit bericht geldt voor de buitenschoolse opvang van kinderdagopvanginstellingen. De BSO 

uren van kinderen die bij de gastouder komen vallen onder de gastouderopvang. 

Ouders met kinderen op de BSO kunnen vanaf 1-1-2022 aanspraak maken op 

kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst 

werkende partner. Dat is nu nog 70 procent. 

Waarom was het ook alweer 70%? 

Aan het vaststellen van het percentage op 70 procent per 1 januari 2013 dacht men dat de 

werktijd van ouders voor minimaal 30 procent overlapt met schooltijden. Dit percentage was 

destijds berekend op basis van cijfers over het totale aantal gebruikte uren voor de dagopvang 

en buitenschoolse opvang. Het gemiddelde aantal gebruikte uren in de dagopvang was 

tweemaal zo hoog als in de buitenschoolse opvang. Om die reden is destijds het recht op het 

aantal uren kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang gehalveerd ten opzichte van 

de dagopvang, dat wil zeggen 140 procent voor de kinderdagopvang en 70 procent voor de 

buitenschoolse opvang. Dit verschil in daadwerkelijk gebruik tussen dagopvang en 

buitenschoolse opvang bestaat nog steeds. 

Voortschrijdend inzicht en verandering in arbeidsmarkt: 

De algemene aanname rondom de overlap van werktijd met tijden waarop de buitenschoolse 

opvang is geopend (BSO-tijden) gaat niet voor iedere ouder op. Een voorbeeld zijn ouders die 

in de avond/nacht of het weekend werken en om die reden meer uren buitenschoolse opvang 

afnemen. Tevens is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren veranderd en zijn er steeds meer 

mensen waarvan de werktijden structureel afwijken van de BSO-tijden, zoals zelfstandigen 

zonder personeel. De huidige regeling voor de buitenschoolse opvang kan voor een 

belemmering in de arbeidsparticipatie van deze ouders zorgen. Het kabinet vindt het wenselijk 

om deze belemmering weg te nemen, zodat de beleidsdoelstelling van de 

kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van 

ouders met jonge kinderen, ook voor ouders met arbeidstijden in de avond en weekenden beter 

gerealiseerd wordt. Dat gebeurt met de verruiming van de regeling voor buitenschoolse 

opvang naar 140 procent. 



5. Verbeterpunten in de strijd tegen kindermishandeling 

Datum: 07-06-2021  

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft een lijst opgesteld met 

tien specifieke verbeterpunten voor de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling in de kinderopvang. 

Onlangs vond overleg plaats met het Ministerie van VWS over het verloop van de 

implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de kinderopvang. 

De betrokken brancheorganisaties, waaronder BMK, BK en BOinK, hebben aangegeven de lat 

hoog te willen leggen in de strijd tegen kindermishandeling. 

Het gaat hierbij onder meer om goed contact onderhouden met ouders, signaleren als het niet 

goed gaat thuis en maatregelen nemen bij blijvende onveiligheid. Daarom zijn de 

brancheorganisaties een verbeterplan aan het opstellen. Zodra alle organisaties de 

belangrijkste verbeterpunten hebben aangedragen, worden deze aan de ministeries van VWS 

en SZW overhandigd. 

Tien verbeterpunten 

De BMK komt alvast met tien specifieke verbeterpunten. 

 

1. Meer kennisoverdracht m.b.t. meldcode en vaardigheden binnen de opleidingen tot pedagogisch   

professional. 

2. Interne inwerkprogramma’s m.b.t. meldcode en vaardigheden – bij stage en bij de start van een 

nieuwe baan. 

3.Continue professionalisering (één keer per jaar is onvoldoende). 

4. Investeren in betere implementatie van de Meldcode in de gastouderopvang (mogelijk een andere 

versie van de Meldcode, continue professionalisering, rol gastouderbureau, sessies met gastouders). 

5. De functie van de aandachtsfunctionaris formaliseren en beter ondersteunen. 

6. De sector ondersteunen in het beter uitvoeren van de eerste stappen van de meldcode en 

handelingsverlegenheid weghalen. 

7.Toezichthouden GGD op de implementatie meldcode verbeteren en verdiepen. 

8. Samenwerking met het PO blijvend versterken. 

9. Samenwerking met gemeenten versterken. 

10. Cyclisch werken m.b.t. de meldcode (b.v. starten met een intern onderzoek waar mensen tegenaan 

lopen in de implementatie, vervolgens op alle onderdelen investeren, van praten met ouders, melden, 

dossiervorming tot evalueren). 

KNGO zal de verbeterpunten nauwgezet volgen en betrokkenheid zoeken bij de partijen om voor de 

gastouderopvang tot passende invulling voor de verbeterpunten te komen voor deze specifieke sector. 

Bron: Ministerie van VWS 



 

6.  Opening en Sluitingstijd GOB Samen CreaCtief 

Beste ouders en gastouders, 

1. Openingstijden 

2. Correspondenties 

3. Vakantie GOB Samen CreaCtief en waarnemend persoon. 

 

1.onze openingstijden zijn: 

Maandag;  9.00 u tot 16.00 u 

Dinsdag;    9.00 u tot 16.00 u 

Woensdag gehele dag gesloten ( wegens administratie verwerking) 

Donderdag: 9.00 u tot 16.00 u 

Vrijdag: 9.00 u tot 12.00 u 

 

2.correspondenties 

Steeds meer wordt er in de avonden gebeld en zoals tegenwoordig geappt  

telefoontjes worden dan ook alleen binnen deze tijden opgenomen i.d.m. 

In de avonden en weekenden nemen wij geen telefoontjes meer aan. Wel in noodsituaties 

beantwoorden wij  apps of mails.. Ons tel.nr is dan ook op kantoor uren 0165-850178 

 

 

 

Wij hopen dan ook op u begrip en medewerking in bovenstaande a.u.b. 

 

                                              

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mijnvoetbaltalent.nl/uploads/news/id206/10a49_20090327171709_a_little_stressed_now.jpg&imgrefurl=http://www.mijnvoetbaltalent.nl/news/206/31/Burn-out-wat-is-het-sympomen-en-ontstaan.html&h=299&w=412&tbnid=gpjLvB97Z1kwBM:&zoom=1&docid=_7VYjuMBUqsXkM&ei=AK4_VIuVI4i8ygPbiIDwCw&tbm=isch&ved=0CBMQMygLMAs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1066&page=5&start=98&ndsp=25


 

Vakanties: 

De zomervakantie`s: 2021 : overleg tijdig met u 

gastouder ( 3 maanden vooraf) wanneer uw of u 

gastouder zomervakantie heeft. 

- Zomer( schoolvakantie:)   17 juli t/m 29 augustus 2021 

 

vakantie GOB Samen CreaCtief 

Zoals iedereen hebben ook wij rust nodig om op te 

laden tijdens een vakantie zoals u begrijpt. 

GOB Samen CreaCtief is dan ook gesloten van: 14 juni 

t/m 27 juni. 

 

Bij dringende vragen kunt u contact opnemen met: 

Mw. Van Geel 

Tel.nr. 06-57666507 

Bij administratieve vragen/problemen kunt u na onze vakantie contact met ons opnemen, en 

worden z.s.m. opgelost !!! 

          

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wolfert.nl/college/wp-content/uploads/2015/05/schoolvakantie.jpg&imgrefurl=http://www.wolfert.nl/college/ouders/schoolvakanties/schoolvakanties-2016-2017/&docid=rsgCoo9xiGSqfM&tbnid=fufJPwbQ6K5YpM:&vet=1&w=420&h=298&bih=783&biw=1440&ved=0ahUKEwigo4-g_rnQAhXGhRoKHeBdDfgQMwh9KFkwWQ&iact=mrc&uact=8

