
 

 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

December 2019 

Omgaan met drift buien.  
Als een kind tussen de 2 en 3 jaar is kan hij 
driftbuien krijgen. Op deze leeftijd wil hij steeds 
meer zelf bepalen, en kan hij driftig worden als iets 
niet lukt of niet mag. Heb jij er ook mee te maken 
en weet je niet goed hoe je ermee om moet gaan?  
Orthopedagogen Shirley de Macker en Marieke van 
Werkhoven geven 4 tips. 
Tip 1: Rustig blijven 
‘Dat is heel belangrijk’, zegt Marieke. ‘Want vanuit 
die rust kun je het beste reageren op je kind. Als je 
zelf je stem gaat verheffen of gaat schreeuwen, 
maak je de driftbui erger.’ 
Tip 2: Gedrag benoemen en erkennen 
Shirley: ‘Als je kind op de grond ligt en heel driftig is 
omdat hij bijvoorbeeld een zak chips wil hebben, is 
het belangrijk dat je het gevoel benoemt. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je heel boos en verdrietig 
bent en snap dat je de zak chips graag wil hebben. 
Maar nu kan het niet. Geef duidelijk de grens aan.’ 
Tip 3: Voldoende slaap 
‘Driftbuien komen vaker voor wanneer een kind 
moe is’, zegt Shirley. ‘Wees daar alert op en zorg dat 
een kind voldoende slaap krijgt.’ 
Tip 4: Wees consequent 
Geef niet toe wanneer een kind een driftbui heeft. 
Marieke legt uit: ‘Doe je dat wel, dan levert het je 
kind iets op. Hij zal dan vaker en misschien wel 
heftigere driftbuien krijgen om zijn zin te krijgen.’ 
‘Natuurlijk snappen we dat (gast)ouders soms 
toegeven’, zegt Shirley.  
‘Als je kind aan het  drammen is  
in een overvolle supermarkt,  
koop je het liefst  gewoon die zak 
chips zodat de driftbui stopt.’  
Marieke vult aan: ‘Toegeven is  
de snelste  manier om het op te 
laten houden, maar op de lange 
termijn verergert het juist het  
gedrag.’ 
Bron: Centrum voor jeugd en gezin 

 

Check this!  
2020 staat weer voor de deur. Zoals gebruikelijk weer 
een aantal zaken die wijzgen of waar rekening mee 
gehouden moet worden.   

   

 De kinderopvangtoeslag gaat in 2020 omhoog. Het 
maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag  kan 
worden ontvangen gaat van € 6,15 naar € 6,27. 

 Vraagouders die verwachten dat ze in 2020 meer 
gaan verdienen (toetsingsinkomen stijgt) dienen dit 
door te geven bij de Belastingdienst Toeslagen. 
Advies dit tijdig te doen om terugbetalingen te 
voorkomen! 

 Jaaropgaven 2019 worden in februari  2020 
verstrekt. Gastouders ontvangen deze per post. Ze 
staan ook in het G4 portaal voor zowel gastouders 
als vraagouders.  

 In december worden de overeenkomsten 2020 naar 
de gastouders gestuurd . Hierin staan o.a. de 
geschatte uren per maand en het uurtarief. 
Vraagouders zal ook gevraagd worden deze te 
tekenen voor ze retour gaan naar G4.   

 Voorlopige en definitieve beschikkingen 
kinderopvangtoeslag worden niet meer per post 
verstuurd maar staan in het digitaal portaal van de 
overheid. Het is van belang deze goed te 
controleren. Met name de definitieve beschikkingen 
(ook door de Belastingdienst  worden wel eens 
fouten gemaakt).  Zijn er vragen over, neem dan 
contact op met G4.  

 Vanaf 2020 dienen gastouderbureaus  voortaan 
maandelijks gegevens door te geven aan de 
belastingdienst i.p.v.  jaarlijks. 

 In de kinderopvang raak je nooit uitgeleerd. De 
branche is daarom bezig met het invoeren van 
Permanente Educatie. Dat is een methode waarbij 
alle medewerkers in de kinderopvang (waaronder  
ook gastouders) altijd blijven leren naast hun werk. 
Cursussen zullen een meer verplicht karakter gaan 
krijgen.  
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Pedagogische kwaltiteit. 
Gastouderopvang is een vak en zo wordt er 
door steeds meer mensen naar gekeken. 
Gelukkig! Dit brengt met zich mee dat 
gastouders bewuster moeten kijken naar hun 
eigen pedagogisch handelen.  De GGD 
verwacht ook bij een controle dat zij het 
pedagogisch handelen kunnen benoemen.  
Dit  lijkt heel lastig maar in het pedagogisch 
beleidsplan staan vele praktische 
voorbeelden die zeker heel herkenbaar zijn.  
Bijvoobeeld “hoe kan je  bijdragen aan 
emotionele veiligheid?” 
o Een vast vertrouwd gezicht; 
o Voorspelbaarheid in de vorm van een 

dagritme; 
o Door de knieen gaan en oog contact 

maken als je praat met een kind;  
o Een kind positief bevestigen en 

aanmoedigen met “dat kun je goed” of 
“wat knap van jou”;  

o Knutselwerkjes ophangen/tonen/mee naar 
huis geven;  

o Regels m.b.t.  het speelgoed: “We ruimen 
samen op voordat we naar buiten gaan”;   

o Een kind is niet stout maar doet stout. 
 

Allemaal zaken die je veelal automatisch doet 
omdat we als gastouder graag heel goed 
zorgen voor onze gastkinderen.  Door regel-
matig stukken uit het pedagogisch beleidsplan 
te (her)lezen en een cursus of scholing te 
volgen, worden we bewuster van ons  
handelen. Daardoor worden gastouders nog 
beter in hun vak! 

 

Altijd op de hoogte van de stappen! 
 
Iedere professional in de kinderopvang dient 
op de hoogte te zijn van de stappen van de 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Per 2019 zijn deze uitgebreid met een 
afwegingskader en 3 meldnormen. 

 
 

Het hierboven afgebeeld  schema is 
bijgevoegd in A4 formaat op de sociale kaart. 
Dit om altijd, snel en 'in-1-oogopslag' alles 
helder te hebben: 
- wat de stappen ook alweer zijn, 
- welke drie meldnormen  er zijn, en 
- wat 'structurele- en acute onveiligheid'. 
De bijgevoegde sociale kaart is ter vervanging 
van de oude sociale kaart in de G4-map.  

 


