
     

               

DOT Nieuwsbrief 
februari 2022 

Nieuwsbrief voor onze vraagouders en gastouders 

 

 
Persconferentie 15 februari 
 
Op dinsdagavond 15 februari heeft minister Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie gegeven en 

zijn er versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt.  

 

De versoepelingen zullen ook in de beslisboom (indien nodig) en in het protocol kinderopvang worden 

verwerkt. Zodra het protocol en beslisboom zijn aangepast, zult u deze via de mail ontvangen. 

 

Voor meer informatie:  

https://www.boink.info/nieuwsartikel-versoepelingen-corona-maatregelen 

 

 

 
Gastouderopvang Webinar "(uitbreiding) GGD inspecties bij 
gastouders 
 
KidsKonnect heeft in samenwerking met Helder & Van Pas op 20 januari een webinar gegeven over de 

GGD inspectie op de gastouderopvang. Tijdens de webinar kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

  

• Korte uitleg wettelijk kader 

• Inspectieproces 

• Inspectie-items 

• Rol van het gastouderbureau en de gastouder tijdens de inspectie 

• Rol van de GGD-inspecteur 

 
Deze webinar kunt u terug zien op : 

https://kidskonnect.webinargeek.com/watch/replay/1189086/f4ec5a828aa42c02049a204b902bed48/ 

 
 

https://www.boink.info/nieuwsartikel-versoepelingen-corona-maatregelen
https://kidskonnect.webinargeek.com/watch/replay/1189086/f4ec5a828aa42c02049a204b902bed48/


     

               

 
STAP budget 
 

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de 

ArbeidsmarktPositie. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken 

voor scholing.  

 

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten 

De overheid wil dat u met het STAP-budget zelf kunt kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. 

Ook als u bijvoorbeeld te weinig geld heeft om (bij)scholing te volgen. 

 

Daarom zijn sinds 1 januari 2022 scholingskosten voor werkenden en werkzoekenden niet meer aftrekbaar 

bij de aangifte inkomstenbelasting. Het STAP-budget vervangt deze fiscale aftrek. 

 

Let op: Het aanvragen van STAP-budget kan vanaf dinsdag 1 maart 2022 om 10:00 uur. 

 

Meer informatie kunt u vinden op: 

 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-
regelingen/stap-budget 
 
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/ 
 
 

 
Leden gezocht voor de Oudercommissie  
 

DOT zoekt leden om samen een oudercommissie op te starten. 

 

Oudercommissieleden praten met elkaar over : 

 

• Het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 

• Voedingsaangelegenheden van algemene aard;  

• Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;  

• De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

• Wijziging van de prijs van kinderopvang. 

 

Hebt u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, stuur dan een mail naar 

info@dotgastouderbureau.nl 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
mailto:info@dotgastouderbureau.nl


     

               

 
Nader onderzoek GGD inspectie DOT gastouderbureau 
 
Op 17 januari 2022 heeft de toezichthouder Wet Kinderopvang GGD Flevoland een nader onderzoek 
uitgevoerd bij DOT gastouderbureau. Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder vastgesteld dat de 
overtredingen zijn beëindigd. Het handhavingstraject is hiermee beëindigd en voldoet DOT wederom aan 
alle eisen van de Wet Kinderopvang. 

 
 
Sluitingsdata 2022 / 2023 
 

• 21 februari t/m 25 februari 2022* 
• 25 april t/m 6 mei 2022* 
• 26 mei 2022 (Hemelvaart)** 
• 6 juni 2022 ( Pinksteren)** 
• 8 augustus 2022 t/m 26 augustus 2022** 
• 24 dec 2022 t/m 8 jan 2023 ** 

 
*Telefonisch niet bereikbaar, wel via de mail 
** Telefonisch en via de mail niet bereikbaar 

 
De facturatie en uitbetalingen blijven doorlopen. 
Uitbetaling vinden plaats op dinsdag en vrijdag. 

 
Contact 
 

Adres: Septemberstraat 47, 1335 EA Almere 
Email: info@dotgastouderbureau.nl 
Tel: 06-833 46 275 (ma t/m vrij 09:00 – 17:00) 

 

mailto:info@dotgastouderbureau.nl

