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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Kinderen beter en veilig
De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de
evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie van het Onderwijs heeft
vastgesteld dat bijna alle kinderopvangvoorzieningen zijn bezocht voor een jaarlijkse inspectie. Driekwart van
alle locaties voldoet volledig aan de regels. De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te
maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Daarna worden alle vaste medewerkers in de kinderopvang
continu gescreend op strafbare feiten. Bij de invoering van het personenregister gaat dit ook voor tijdelijke
medewerkers gelden. Het vier-ogen-principe is op de kinderopvang ingevoerd. Dit houdt in dat medewerkers
altijd gezien of gehoord moeten kunnen worden tijdens hun werk. Ook zijn er al een meldcode en een
meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik. De kwaliteit is omhoog gegaan door betere opleidingen van
de medewerkers. Om de kwaliteit in de toekomst nog verder te verbeteren is met de branche een akkoord
gesloten: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Daarin is afgesproken dat de kwaliteit van de kinderopvang en
van de peuterspeelzalen verder omhoog moet. Er komen extra kwaliteitseisen met meer aandacht voor de
ontwikkeling van de kinderen. Aan peuterspeelzalen worden in de toekomst strengere kwaliteitseisen gesteld,
dezelfde als aan kinderopvang. Er is de afgelopen jaren meer geld geïnvesteerd in de kinderopvang. Voor ouders
is kinderopvang goedkoper geworden; de kinderopvangtoeslag is verhoogd. Op dit moment maken er zo’n
680.000 kinderen gebruik van. Vrouwen zijn de afgelopen jaren gemiddeld twee uur per week meer gaan
werken. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Ik wil dat ouders hun kinderen met
een gerust hart kunnen toevertrouwen aan goede en veilige kinderopvang. Daar werken wij met z’n allen hard
aan. Aan betere, veilige en betaalbare kinderopvang voor iedereen. Het moet niet uitmaken of je ouders arm of
rijk zijn. Of waar je woont. Ik vind dat alle kinderen een goede start verdienen”.
Zoals ieder jaar, verhogen wij ook dit jaar ons uurtarief. Deze extra inkomsten gebruiken we o.a. voor
kwaliteitsverhoging door training van onze pedagogisch medewerkers in het werken met baby’s en het
pedagogisch coachen van onze pedagogisch medewerkers op de werkvloer. We verhogen ons uurtarief per 0101-2019 verhogen naar € 8,- per uur. Wij adviseren u deze wijziging in het uurtarief voor 25 december 2018 in te
dienen bij de Belastingdienst via www.mijn.toeslagen.nl, zodat u in januari 2019 de juiste kinderopvangtoeslag
ontvangt.
Na de kerstvakantie, op woensdag 2 januari 2019 , krijgt u van ons een nieuw contract voor 2019 waarin het
nieuwe uurtarief is opgenomen. Wij verzoeken u deze op korte termijn te ondertekenen en één exemplaar aan
ons te retourneren.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd mailen. Mijn mailadres is info@lieveschoot.nl.

Met vriendelijke groet,
E. Dogan – Aksoy
Kinderdagverblijf Lieve Schoot
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