
 

 

NIEUWBRIEF 

SAMEN CREACTIEF 

 

December - jaargang 15 – nummer 20 

 

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

hoogte houden van alle lopende zaken en mededelingen over 2022. De nieuwsbrief is speciaal 

bedoeld voor u als gastouder en ouders van Samen CreaCtief.  

Wat kunt u lezen in deze nieuwsbrief?  

1. Inspectierapport gastouderbureau 202 

2. Uurprijs kinderopvangtoeslag 2023 

3. Verruiming koppeling gewerkte uren voor 2023 

4. Cursus professionele babyopvang behaald door onze gastouders 

5. EHBO jaarlijkse herhaling gastouders 

6. Vacature “dringend gastouders gevraagd”  

Opleiding /subsidie via STAP Budget 

7. Openingstijden GOB Samen CreaCtief 

8. Schoolvakanties 

 

 

 

1. Inspectie GGD GOB Samen CreaCtief 

Beste Ouder(s)/gastouders, 

Positieve GGD inspectie  26-07-2022 

Jaarlijks worden wij door de GGD West-Brabant gecontroleerd. Zo ook dit jaar. 

Opnieuw hebben we een positief inspectierapport. Daar zijn we trots op! 

En dit voor de 15e keer. 

 

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 2023  

 

Goed nieuws voor ouders!  

Het kabinet heeft de kinderopvangtoeslag verder verhoogd voor 2023. 

Voor gastouderopvang betekent dit dat de maximum uurprijs waarover ouders 

kinderopvangtoeslag ontvangen stijgt naar € 6,85. 

Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer de extra verhoging voor 

2023 kan worden doorgevoerd. Lukt dit niet per 1 januari 2023? Dan ontvangen ouders deze 

extra vergoeding met terugwerkende kracht. 

 

3. Verruiming koppeling gewerkte uren voor 2023 

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. 

 

 

https://www.4kids.nl/gastouderopvang


 

4.Cursus professionele babyopvang behaald door onze gastouders. 

Opgenomen op de FCB-lijst van erkende babyscholingen, een overheid erkend diploma 

De ontwikkeling van een baby 

In het eerste jaar volgen de verschillende ontwikkelingsfasen van een baby elkaar in rap 

tempo op. Een baby ontwikkelt zich sneller dan ooit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan 

dat de mogelijkheden en de ondersteuning die de baby krijgt tijdens deze fasen van grote 

invloed zijn. 

bij een gastouder zijn vaak meerdere baby’s aanwezig, die allemaal individueel aandacht en 

verzorging nodig hebben. Om te zorgen dat iedere baby zich optimaal kan ontwikkelen, moet 

je als gastouder weten welke ondersteuning een baby nodig heeft op welk moment. Dat maakt 

dat het werken met baby’s een hele belangrijke, maar soms ook complexe taak is. Wij kunnen 

u mededelen dat al onze gastouders in 2022 deze cursus met succes hebben behaald. 

Onderdelen : 

Babywijs bestaat uit 5 modules:

 

1. BreinWijs (0-2 jaar):  

2. BabyKennis 

3. Welbevinden van baby’s 

4. Taal- en interactievaardigheden bij baby’s 

5. BabyTeam 2.0 

Allen van Harte Gefeliciteerd!! 

 

 

 

 



5. Herhaling EHBO gastouders. 

Alle gastouders die via GOB Samen CreaCtief werken dienen hun Kinder EHBO te behalen en 

jaarlijks hiervoor herhaling te doen. 

GOB Samen CreaCtief werkt hiervoor samen met EHBO Vereniging St. Willebrord met kader 

instructeur Wil Maas. 

Onder goede begeleiding krijgen de gastouders in groepjes verschillende situaties voorgelegd waarbij 

zij zelf moeten handelen. Zo komt de AED voorbij, verband leggen, een wond verzorgen, de stabiele 

zijligging, verstikking bij kind en baby, maar uiteraard ook het reanimeren van kinderen en baby's. 

Er wordt ook steeds een toets afgelegd tot kennis. 

Alle gastouders hebben de herhaling weer top afgelegd en behaald!! 

 

6. Wil u ook gastouder worden? Wij zijn dringend op zoek!! 

5 voordelen van gastouder zijn 

Heb jij er al eens aan gedacht om zelf gastouder te worden? Wij delen de 5 voordelen van gastouder zijn graag 

met je! 

1) Kleinschalige opvang 

Samen leren, spelen en ontdekken in een huiselijke omgeving. Als gastouder vang je maximaal zes kinderen 

tegelijk op. Hierdoor heb je alle tijd en aandacht voor de kinderen die je opvangt. 

2) Bij jou thuis of bij een ouder thuis 

Je bepaalt zelf waar je opvangt. Dat kan bij jou thuis, maar ook bij een andere ouder thuis. Aan jou de keus! 

3) Je bepaalt zelf je werktijden 

Als gastouder kun je zelf bepalen wanneer je wilt werken en op welke tijden. Wil je alleen doordeweeks overdag 

opvangen? Of ook in de weekenden en/of avonden? 

,,Het werken als gastouder heeft mij meer vrijheid gegeven. Ik kan mijn eigen visie toepassen op mijn 

gastouderopvang. En het is goed te combineren met mijn jonge gezin.” 

 

4) Je bepaalt zelf voor wie je opvangt 

Als gastouder kun je aangeven voor wie je op wilt vangen. Wil je alleen opvangen voor kinderen van 0 tot 4 

jaar? Kies je ervoor alleen buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Of 

misschien wel beiden? 

5) Het is goed te combineren met een eigen gezin 

Heb je zelf ook een gezin? Je kunt je werk als gastouder goed combineren met de zorg voor je eigen kinderen. Je 

bent er dan, naast je eigen kinderen, ook voor de kinderen die je opvangt en ontvangt daarvoor een vergoeding 

per uur. 

https://www.4kids.nl/opvangmarkt/gastouders


Vertel me meer over gastouder worden 

Ben je enthousiast geworden over het werken als gastouder? Via onderstaande button download je onze brochure 

met alle informatie over gastouder worden én de gratis opleiding tot gastouder. 

Natuurlijk kun je ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 0165-850178 of door een mail te sturen 

naar info@samencreactief.nl  Wij vertellen je er met plezier meer over. 

Gratis opleiding tot gastouder 

Er zijn veel diploma’s waarmee je aan de slag kunt als gastouder. Dus kijk eerst of je überhaupt nog een diploma 

nodig hebt. Klik op https://www.samencreactief.nl/gastouders/opleidingseisen/   Heb je niet het juiste diploma in 

je bezit? Dan kun je met € 1.000,- STAP-subsidie van de overheid de opleiding tot gastouder helemaal gratis 

volgen. Dat zit zo: 

Kosten diplomaroute € 1.375 

STAP-subsidie overheid € 1.000 

Jouw bijdrage € 375,- 

  
Blijf je 1 jaar gastouder bij Samen CreaCtief, dan is de eigen bijdrage                                                             € 0,- 

Voor meer info neem contact met ons op. 

Over de opleiding tot gastouder 

Met de diplomaroute zet je je kennis en ervaring om in een erkend diploma. Het is een versneld traject waarbij je 

direct examens doet. Je hoeft hierdoor ook geen lessen op school te volgen. Of stage te lopen. De theorie kun je 

vanuit huis leren. 

STAP budget subsidie 

Helaas..... 

Het kabinet heeft besloten om de STAP-aanvraagperiode voor januari (start 2 januari 2023) over te 

slaan. Er is meer tijd nodig om de regeling goed en zorgvuldig uit te voeren. Zo wil het kabinet 

voorkomen dat er STAP-subsidie terechtkomt bij opleidingen die daar geen recht op hebben. 

De eerstvolgende aanvraagperiode start nu op 28 februari 2023 om 10:00 uur. 
 

Waarom gastouderopvang? 

Steeds meer ouders kiezen voor een gastouder voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het 

kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, maar ook omdat de opvang 

door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor jou als gastouder een grote verantwoordelijkheid 

want het gaat veel verder dan alleen oppassen. Heb je ruime oppaservaring, wil je gaan werken als 

gastouder maar heb je helaas niet het juiste diploma. Dan is er nu goed nieuws! Je kunt je STAP-

budget (aanvragen zijn vanaf 1 november a.s. meer mogelijk) gebruiken om je diploma via de 

diplomaroute MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn van ROC-Rivor te behalen. 

De diplomaroute bij ROC Rivor verschilt van een reguliere opleiding waardoor je zonder opleiding in 

gemiddeld 6 maanden je diploma kunt behalen. 

Hebben we je interesse gewekt, heb je vragen of wil je meer informatie? Neem geheel vrijblijvend 

contact met ons op via 0165-850178 of info@samencreactief.nl  We helpen je graag op weg. 

 

 

mailto:info@samencreactief.nl
https://www.samencreactief.nl/gastouders/opleidingseisen/
mailto:info@samencreactief.nl


 

 

 

 

  

 

 

7.  Opening en Sluitingstijd GOB Samen CreaCtief 

 

 

Beste ouders en gastouders, 

 

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 

 

 

                                              



                                                  

Wettelijke feestdagen 2023 

• Nieuwjaar: Zondag, 1 januari 2023 
• Goede vrijdag: Vrijdag, 7 april 2023 
• Pasen: Zondag, 9 april 2023 
• Paasmaandag: Maandag, 10 april 2023 
• Koningsdag: Donderdag, 27 april 2023 
• Bevrijdingsdag: Vrijdag, 5 mei 2023 
• Hemelvaart: Donderdag, 18 mei 2023 
• Pinkstermaandag: Maandag, 29 mei 2023 
• Kerstmis: Maandag, 25 december 2023 
• Tweede Kerstdag: Dinsdag, 26 december 2023 

Overige (niet-wettelijke) feestdagen 2023 

• Driekoningen: Vrijdag, 6 januari 2023 
• Valentijn: Dinsdag, 14 februari 2023 
• Carnaval: Zaterdag, 18 februari 2023 t/m dinsdag, 21 februari 2023 
• Zomertijd: Zondag, 26 maart 2023 
• Secretaresse dag: Donderdag, 20 april 2023 
• Dag van de Arbeid: Maandag, 1 mei 2023 
• Dodenherdenking: Donderdag, 4 mei 2023 
• Moederdag: Zondag, 14 mei 2023 
• Vaderdag: Zondag, 18 juni 2023 
• Prinsjesdag: Dinsdag, 19 september 2023 
• Dierendag: Woensdag, 4 oktober 2023 
• Wintertijd: Zondag, 29 oktober 2023 
• Halloween: Dinsdag, 31 oktober 2023 
• Sint Maarten: Zaterdag, 11 november 2023 
• Sinterklaas: Dinsdag, 5 december 2023 
• Koninkrijksdag: Vrijdag, 15 december 2023 
• Naturalisatie dag: Vrijdag, 15 december 2023 
• Oudjaar: Zondag, 31 december 2023 

  

Schoolvakanties 2023 Regio Van Tot Weeknummer 
Voorjaarsvakantie 
2023 

Zuid 18 feb 2023 26 feb 2023 8 

Meivakantie 2023 Heel Nederland 29 apr 2023 7 mei 2023 18 
Zomervakantie 2023 Zuid 15 jul 2023 27 aug 2023 29 t/m 34 
Herfstvakantie 2023 Midden en Zuid 14 okt 2023 22 okt 2023 42 
Kerstvakantie 2023 Heel Nederland 23 dec 2023 7 jan 2024 52 t/m 1 



 Beste mensen, 

Wij hopen u weer voldoende informatie te hebben gegeven over het afgelopen jaar. 

Verder wensen wij u alsnog: 

 

 

 

 

      

                         



 


