
                                                     
                                                                                                              

                                                         
 

GGD 
 

Wij krijgen regelmatig de vraag van 

gastouders of een stagiaire op de 

gastkindjes mag passen als de 

gastouder naar school moet om de 

grotere kindjes te halen. Of 

eventueel andersom.  

Wij hebben dit voorgelegd aan de 

GGD Leeuwarden. 

Als antwoord gaven zij dat dit niet is 

toegestaan. De gastouder zelf is 

verantwoordelijk. 

 

 

Kinderopvangtoeslag 

Het maximum uurtarief voor de 

kinderopvangtoeslag zal voor de 

Gastouderopvang in 2016 € 5,52 

gaan bedragen (2015: € 5,48). Dit 

staat in het ontwerpbesluit 

Kinderopvangtoeslag 2016. De 

stijging is het resultaat van de 

prijsindexering voor het kalenderjaar 

2016 en de correctie op de 
indexering voor dit jaar. 

Daarnaast blijkt uit belastingplannen 

van het kabinet dat deze de 

kinderopvangtoeslagpercentages wil 

verhogen met 1,44%. Voor ouders 

zal dit betekenen dat zij er 

maandelijks € 20 tot € 50 netto op 

vooruit gaan. Medio oktober zal het 

kabinet een definitief besluit nemen 

omtrent de kinderopvangtoeslag voor 

2016. 

 

Aanvragen 
kinderopvangtoeslag 

Let op! Vraag kinderopvangtoeslag 

binnen 3 maanden na aanvang van 

de opvang aan bij de belastingdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzalen 
 

Vanaf 2016 ook Kinderopvangtoeslag 

voor peuterspeelzaal; 

Werkende ouders kunnen per 1 

januari 2016 niet alleen 

kinderopvangtoeslag krijgen als hun 

kind naar de kinderopvang gaat, 

maar ook als hun kind naar de 

peuterspeelzaal gaat. 

 

             
 

 

Zelfde eisen  

 

Ook worden de kwaliteitseisen aan 

kinderopvang en peuterspeelzalen 

even hoog. De verschillen tussen 

kinderopvang en peuterspeelzalen 

lijken zo kleiner te worden. 

Hoewel er dus vanaf 2016 wel 

kinderopvangtoeslag mogelijk is voor 

de peuterspeelzaal, is het jammer is 

dat deze veelal flink in prijs zullen 

stijgen. Dat zal de toegankelijkheid 

voor werkende ouders niet 

makkelijker maken. Momenteel 

variëren de prijzen enorm tussen de 

verschillende gemeenten. 

 

 

 

 

 



                                                     

Tip van onze gastouder Sandra 
Wadman van “Nima en Fluf” 

Hier een leuke tip!!! Voor een mooie 

herfstdag om nog lekker wat 

vitamine d op te kunnen snuiven met 

de oppas kids.  

Geo caching. (In app store c:geo)  

Een super leuk verslavend spel voor 

jong en oud. Download de app en kijk 

welke "schatten" geo cache bij jou in 

de buurt ligt. Je gaat met de gps die 

kant op.  

Gegarandeerd een middag vol 

avontuur. Schepje mee, verrekijker 

wat drinken en lekkers en hopla.  

Geo cache is een spel waarbij buisjes 

of kleine doosjes zijn verstopt door 

heel Nederland. (Zelfs buitenland)  

Je vindt ze met coördinaten, kompas 

of gps. Ze zijn verstopt op de meest 

creatieve manieren. Op de meest 

leuke plaatsen. Het zoeken naar de 

cache is super spannend voor de 

kids. Eenmaal gevonden zit er een 

logrol/boekje in. Daarop zet je een 

data en je naam. En verstop je het 

weer op dezelfde plaats. Zodat 

anderen hem weer kunnen vinden. 

Soms zitten er zelfs kleine kadootjes 

in. Deze mag je houden. Mits je er 

weer wat leuks instopt voor de 

volgende. Ik heb afgelopen week met 

de kids 7 gevonden. En ze waren 

super enthousiast. 

 Groetjes Sandra Wadman  

                           
 

 
 

 

Gastouders of zzp'ers 

Steeds meer jonge kinderen worden 

bij een gastouder of een zzp'er 

gebracht. Deze vorm van 

kinderopvang door een persoon komt 

steeds vaker voor. Op 1 juli waren er 

in Nederland ruim 7100 van dit soort 

bedrijfjes. Dat zijn er zes keer zoveel 

als in 2007. Ruim driekwart van het 

totaal aantal bedrijven in de 

kinderopvang bestaat tegenwoordig 
uit een persoon. 

De kosten van opvang zijn de 

afgelopen jaren fors gestegen. 

Hierdoor gingen ouders op zoek naar 

andere vormen van opvang, 

waaronder gastouders. 

  

Het kabinet gaat geld vrijmaken om 

kinderen op jonge leeftijd naar de 

opvang of peuterspeelzaal te 

brengen, ongeacht of ouders werken. 

Het komende jaar wordt daar 60 
miljoen euro voor uitgetrokken. 

Bron • RTL Nieuws / ANP  
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