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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Evaluatie agenda 2012 

4. EHBO voor kinderen  1
e
 ronde in maart geslaagd 

5. Volgende EHBO voor kinderen in september 2013 

6. Plannen kabinet nieuwe VOG voor gastouders 

7. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

2. 
Aanwezig zijn de ouder mevrouw Myrthe Pater, mevrouw Yolanda Voetelink en 
gastouderbureauhouder Peggy Rickelman. 

3. 

 

 Bij de vorige bijeenkomst werd aangegeven dat we het mogelijk proberen te maken dat 
vraagouders en gastouders via de website wijzigingen in adressen, persoonsgegevens 
en bijvoorbeeld een nieuw kindje kunnen doorgeven. Dit is gelukt en daar zijn we heel blij 
mee. 

 De overheid heeft het IT technisch mogelijk gemaakt om meerdere opvanglocaties toe te 
staan in hun systeem. We hebben met de vraagouders en gastouders die het betroffen 
contact op genomen en hun aanmelding in het LRKP gedaan. 

 Aan de  nieuwe “look” van de website zijn we helaas nog niet toegekomen. Dat heeft 
meer voeten in aarde dan verwacht. We gaan kijken of het eind dit jaar of in 2014 
mogelijk is. Wel zijn we inmiddels overgestapt naar een andere provider en dit is met een 
beperkte “off-line”-tijd gelukt. 
 

4. 

 
In maart hebben we diverse trainingen EHBO voor kinderen aangeboden voor onze gastouders en ook 
vraagouders. Voor de gastouders was dit verplicht, maar er hebben zich ook vraagouders aangemeld. 
Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben hun certificaat ontvangen, een prachtige prestatie. 
 

  

5. 

De tweede ronde van de EHBO voor kinderen zal na de zomervakantie plaatsvinden, in 
september. Ook dan zullen we weer diverse data en lokaties beschikbaar worden gesteld voor 
zowel de gastouder, vraagouders en eventueel partners. In een nieuwsbrief in juni zullen we onze 
klanten alvast herinneren aan het feit dat er in september weer trainingen zijn. Vervolgens zullen 
we in juli de exacte data doorsturen, zodat iedereen tijdig op de hoogte is en zich kan inschrijven. 



6. 

 

De overheid heeft een wetsvoorstel in de maak waarbij “continue-screening” wordt toegepast op 
iedereen die werkzaam is in de kinderopvang en gastouderopvang. Zodra deze wet wordt 
goedgekeurd  houdt dit in dat al onze gastouders een nieuwe VOG moeten aanvragen voor een 
bepaalde datum. Dit is belangrijk omdat een gastouder alleen met een geldige (nieuwe) VOG nog 
ingeschreven kan blijven staan in het LRKP. Een uitschrijving van een gastouder heeft invloed op 
de toekenning van de Kinderopvangtoeslag van de vraagouders. Om die reden zullen we tegen 
die tijd zowel de gastouders als de vraagouders op de hoogte brengen van deze nieuwe wet, 
zodat ook de vraagouder eventueel de gastouder kan aansporen om tijdig te voldoen aan deze 
nieuwe wet, om problemen te voorkomen. 

7. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2014) rond maart/april gehouden of eerder indien dit 
noodzakelijk blijkt.  
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Prikken van de exacte dag en tijdstip van de volgende vergadering in maart 
2014 
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