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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Tarieven 2018 

4. GGD bezoek 2017 

5. Pedagogische zaken 

6. Wettelijke veranderingen 2018: personen register 

7. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

  

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

  

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

  

3. 

 
Het nieuwe standaard uurtarief is besproken, om deze zoals ieder jaar aan te passen aan het maximale 

uurtarief  dat de Belastingdienst Toeslagen hanteert, namelijk van € 5,75 naar € 5,91 per uur. 

Gastouders mogen hier op individuele basis, zoals altijd, van afwijken.  Het voorstel is om de 

bureauvergoeding voor 2018 gemiddeld zo’n 1,55% te verhogen ten opzichte van de bureauvergoeding 

van 2017. De bureauvergoeding is vorig jaar niet verhoogt geweest. De overheid verhoogt de maximale 

uurprijs voor de Kinderopvangtoeslag zelf met 2,78% waardoor zowel het bureau als de gastouders er 

op vooruit kunnen gaan. In de standaard uurprijs van Pekénios zitten zowel de kosten van de 

bureauvergoeding als de gastouderkosten verwerkt. Op deze manier kunnen de kosten van de nieuwe 

wet, die extra werkzaamheden met zich mee brengt, ook vergoedt worden. Het voorstel is door de 

oudercommissie akkoord bevonden.  

 

Binnen een paar dagen zal er een nieuwsbrief naar alle klanten worden, om hen o.a. hiervan op de 

hoogte te stellen. 

 

 

  

4. 
De GGD is dit jaar op 22 mei voor hun inspectie langsgekomen op het kantoor van Pekénios. Het 
rapport is doorgenomen. Alles voldoet geheel aan de wet, dus over dit jaar valt niets speciaals of 
afwijkends te melden. 

  

5. 
Het pedagogisch beleid is nog een keer doorgenomen. De punten en informatie die besproken worden 
in het document voldoen nog steeds aan de behoeften in de praktijk. Er zijn geen aanpassingen 
noodzakelijk bevonden of ingediend.  



6. 

 
In 2018, vanaf 1 maart, zal het Personenregister Kinderopvang in werking treden. Als bureau  hebben 
we dan maximaal 4 maanden de tijd om alle gastouders en eventuele huisgenoten in het register te 
registreren en te koppelen. De gastouders en hun huisgenoten moeten stap 1 (registreren) zelf doen 
door middel van hun DigID en hun huidige VOG. Op korte termijn verwachten we instructies van de 
overheid over hoe dit precies in de praktijk zal gaan, daarover is nu nog niets bekend. Alleen het feit dát 
het gaat plaatsvinden per 1 maart 2018. Zodra Pekénios alles duidelijk heeft zal zij dit communiceren 
naar haar gastouders en hun in dit proces intensief bijstaan. Er zijn geen kosten aan verbonden, zolang 
dit binnen de eerste 4 maanden plaatsvindt. Na deze 4 maanden kost het €12 per registratie in het 
Personenregister. 
 Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, 
zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue 
screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe 
strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan. 
Bijvoorbeeld doordat iemand een overtreding of misdrijf heeft begaan of hiervan wordt verdacht (= er is 
een proces-verbaal opgemaakt). Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een 
bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar het 
gastouderbureau.  
Sinds 1 maart 2013 is de continue screening van toepassing op alle vaste medewerkers (bijv. houder 
van gastouderbureau, gastouder en zijn/haar huisgenoten, etc). Na invoering van het personenregister 
vallen ook de tijdelijke medewerkers onder de continue screening op basis van gegevens die zijn 
opgenomen in het personenregister. Het personenregister is dus iets anders dan het LRKP (= 
Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). In het LRKP staan de opvanglocaties 
vermeldt. In het Personenregister de personen werkzaam (of regelmatig aanwezig) in de gehele 
kinderopvang en gastouderopvang.  
 
De klanten zullen vanaf januari 2018 hiervan op de hoogte worden gebracht. Nog niet in december, 
omdat er rond de jaarafsluiting al zoveel speelt voor mensen in verband met de feestdagen, dat de 
kans groter is dat dit nieuws dan óf niet gelezen wordt of niet onthouden wordt.  

  

  

7. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2018) gehouden of eerder indien dit noodzakelijk 

blijkt. 

   

 

Actiepunten / Besluitenlijst  

 

Verantwoordelijke  

 

Einddatum 

Prikken van de dag en tijdstip van de volgende vergadering rond sept 2017 M.Pater 30 sept 
2018 

 


