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Registreren als gastouder 

Wil je werken als gastouder? Gastouderbureau NL helpt je hierbij! Bekijk of je voldoet aan de 
wettelijke eisen of neem contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning. 
 
Er zijn verschillende vormen van Gastouderopvang mogelijk; 

- Dagopvang 
- Buitenschoolse opvang 
- Vaste opvang 
- Flexibele opvang 
- Inval gastouder 
- Opvang bij ouders 

 
 
Als gastouder biedt je professionele kinderopvang aan. Dit kan bij je thuis zijn maar ook bij 
de ouder(s) thuis. Je bepaalt zelf op welke dagen en tijden de opvang biedt en op hoeveel 
kinderen. Dit mogen maximaal 5 kinderen zijn van 0-4 jaar of 6 kinderen (waarvan 2 van 0-1 
jaar) inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. 
 
Gastouderbureau NL verzorgt de registratie voor je in het Landelijk Register Kinderopvang 
(LRK). Hierbij zijn nodig; overeenkomsten, risico inventarisatie, inschrijving Personen register 
Kinderopvang (PRK) en wettelijke documenten. Deze documenten slaan wij digitaal op in je 
persoonlijke portal. Zo zijn ze altijd voor je inzichtelijk. 
 
Overeenkomsten;  
 
Intake gesprek 
Voordat we de overeenkomsten op kunnen maken, hebben we gegevens van je nodig. 
Hiervoor hebben we een digitaal inschrijfformulier voor de Gastouder en de Ouder voor het 
intake gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we het pedagogisch beleidsplan van 
Gastouderbureau NL en het Protocol ‘kindermishandeling  en grensoverschrijdend  gedrag’ 
voor de kinderopvang. Deze documenten kun je vinden op onze site. Wij werken uitsluitend 
samen met gastouders die achter ons pedagogisch beleidsplan en protocollen staan. Na 
ontvangst van deze intakeformulieren maken we de overeenkomsten op en plannen we de 
vervolgafspraak(koppelgesprek).  
 
 
Koppel gesprek 
Tijdens dit koppelgesprek op de opvanglocatie samen met de ouders tekenen we de 
overeenkomsten en controleren wij samen de opvanglocatie op veiligheid en gezondheid. 
Hiervoor hebben wij het digitale Risoco en Invenatarisatie en Evaluatie (RIE) formulier 
ontwikkeld. Wanneer er aktiepunten zijn, dan moeten deze zijn verholpen voordat de GGD 
inspectie plaats vindt.  
 
 
 
 



Deze wettelijke documenten zijn;  
 

- Wettelijk diploma 
- Geldig legitimatiebewijs 
- Certificaat kinder EHBO 
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 
 
Wettelijk diploma 
Als gastouder moet je in het bezit zijn van een geldig en door de nederlandse overheid 
erkent diploma. Bekijk de meest actuele lijst de website van Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO). Heb je geen wettelijk diploma? Bekijk dan op onze website de pagina cursussen en 
opleiding hoe je een verkorte opleiding voor gastouder kunt volgen. 
 
 
Geldig legitimatie bewijs 
Om je te registreren moet je in het bezit zijn van een door de Nederlandse overheid erkent 
legitimatiebewijs. 
 
Certificaat kinder EHBO 
Ben je niet in het bezit van een certificaat kinder EHBO? Dan kun je deze via verschillende 
mogelijkheden behalen. Op onze site staan deze weergegeven. Je kunt kiezen uit een dag 
bijeenkomst of een combinatie van online en een 3,5 uur durende regionale praktijk 
bijeenkomst. 
 
Verklaring Omtrent Gedrag, VOG 
Iedere inwonder op de opvanglocatie boven de 18 jaar moet in het bezit zijn van een VOG. 
Gastouderbureau NL regeld digitaal deze aanvraag voor je, zodat via iDeal betaling deze per 
post naar je wordt opgestuurd. Een VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden bij de 
aanmelding voor registratie! Deze VOG registreer je in het Personen Register Kinderopvang. 
 
Personen Register Kinderopvang, PRK 
Na ontvangst van je VOG log je in met je DigiD code bij Personen Register Kinderopvang. Hier 
registreer je het nummer van je VOG en stuur je een koppelverzoek naar je 
Gastouderbureau NL vestiging. Alle inwonenden boven de 18 jaar op de opvanglocatie 
moeten zich registreren vooraf de aanmelding Gemeente in het PRK met hun eigen DigiD 
code. Na aanmelding is het handig om dit in een mail te bevestigen naar je vestiging van 
Gastouderbureau NL. 
 
 
 
Aanmelden voor registratie landelijk Register kinderopvang; 
Nu we alle documenten in ons bezit hebben en je bent ingeschreven in het PRK, gaan we jou 
en de opvanglocatie aanmelden bij de gemeente voor registratie in het LRK. De Gemeente 
geeft opdracht aan de GGD om namens hen te controleren of de gastouder en de 
opvanglocatie voldoen aan de wet kinderopvang. Er staat een maximaal termijn van 10 
weken vanaf het moment van aanmelding bij Gemeente en registratie LRK. 



GGD inspectie; 
Gastouderbureau NL helpt en ondersteund je in de voorbereiding op de GGD inspectie. De 
GGD inspecteur neemt contact met je op om een afspraak in te plannen op de 
opvanglocatie. Hier worden de originele documenten gecontroleerd, je pedagogische kennis 
getoets en hoe je het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau NL toepast in je eigen 
kinderopvang. Wij adviseren je om vooraf de inspectie, de cursus meldcode Protocol 
‘kindermishandeling  en grensoverschrijdend  gedrag’ voor de kinderopvang  te doorlopen. 
Deze wordt aangeboden via onze site GOBNL.nl. Samen met de inspecteur doorloop je de 
opvanglocatie op veiligheid en gezondheid. Hiervoor wordt het RIE document gebruikt wat 
je samen met ons hebt doorgenomen. Nadat jij en je opvanglocatie positief zijn getoets, dan 
volgt er een melding naar de Gemeente. Deze gaat na ontvangst over tot registratie in het 
LRK waarmee je gastouderopvang wettelijk is goed gekeurd.  
 
 
Kinderopvangtoeslag; 
Met het LRK registratienummer kunnen de aangesloten ouders kinderopvangtoeslag 
aanvragen. Op onze site hebben we een eenvoudige rekenmodule waarmee de ouders de 
netto kinderopvangkosten kunnen berekenen. Ook kunnen zij de gegevens overnemen voor 
de aanvraag van de Kinderopvangtoeslag. Gastouderbureau NL help je aangesloten ouders 
persoonlijk bij de aanvraag voor de kinderopvangtoeslag. 
 
 
 

Geregistreerd gastouder 

Als geregistreerd gastouder voldoe je aan de wettelijke eisen. Wij bieden wij verschillende 
mogelijkheden om je bij ons aan te melden. Dit kan via de telefoon, mail of website. Na de 
aanmelding ontvang je van ons per mail een inschrijflink. Door hierop te klikken kom je 
rechtstreeks in ons administratiesysteem en kun je de gegevens invoeren. Ook je 
aangesloten ouders ontvangen een inschrijflink. Na ontvangst plannen we een afspraak op 
de opvanglocatie waarbij we de overeenkomsten ondertekenen, de RIE uitvoeren en vragen 
direct beantwoorden. 

Gastouderbureau NL zorgt ervoor dat je als gastouder bij ons wordt geregistreerd in het LRK. 
Je ontvangt de inloggegevens van onze mobiele app en voor het deelnemen aan onze gratis 
online cursussen. 
 
 
 
 
Gastouderbureau NL bezoekt de LRK geregistreerde opvanglocatie minimaal 2 maal per jaar. 
 

- Risico inventarisatie van de opvanglocatie 
- Evaluatiegesprek gastouder op de opvanglocatie 

 



Huisregels; 
Wij adviseren je om als gastouder je eigen huisregels op te stellen en deze door de ouder te 
laten ondertekenen. Hiermee is het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk hoe om te gaan 
met bepaalde situaties. In deze huisregels omschrijf je; 

 Afmelden bij ziekte 
 Vakantie 
 Eten en drinken 
 Minimale uren afname 
 Weekend tarief 
 Termijn uren accorderen 

 
Gastouderbureau NL heeft een voorbeeld van deze huisregels voor je die eenvoudig kan 
worden aangepast naar je eigen kinderopvang. 

 
 
Cursusaanbod 
 
Gastouderbureau NL heeft een groot aanbod van gratis cursussen voor haar aangesloten 
gastouders. Daarnaast bieden wij ook cursussen aan met korting en organiseren wij 
themabijeenkomsten op locatie. 
 
 

Overstappen 

Gastouderbureau NL regeld GRATIS de volledige overstap voor gastouder en ouder. Wij 
mailen een opzegbrief voor het huidige gastouderbureau en een inschrijflink naar de 
ouder(s). De ouder(s) kunnen de opzegbrief invullen, ondertekenen en als afbeelding terug 
mailen. Wij verzorgen vervolgens de opzegging bij het huidige gastouderbureau met ouder 
en gastouder in cc. Via de inschrijflink kunnen jullie de gegevens invoeren waarmee we de 
overeenkomsten kunnen opmaken. Onze overeenkomsten starten pas na de einddatum van 
de huidige overeenkomsten. Wij berekenen de bureaukosten terug naar de startdatum. Zo 
zijn er geen extra kosten bij Gastouderbureau NL. De gastouder en ouder(s) hoeven geen 
aanpassingen te doen bij de kinderopvangtoeslag omdat het huidige LRK nummer behouden 
blijft. Indien door onze voordelige bureaukosten het tarief wijzigd? Dan ondersteunen wij 
met het wijzigen van het uurtarief bij toeslagen.nl. 

 
 

 

 

 



Gastouder in huis / Nanny gastouderopvang / Familiaire gastouderopvang 

Wil je de opvang in je eigen woning? Wil je bij ouders in huis opvang aanbieden (nanny 
gastouderopvang)? Of wil je een combinatie van beiden? Gastouderbureau NL regeld het 
voor je. Je moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals in deze brochure omschreven. Het 
uurtarief bepaal je als gastouder zelf. Wij kunnen je hierin vrijblijvend adviseren. Je kunt dit 
ook vermelden op je promotiepagina op Gastouder Nederland. 
 
Gastouderopvang in huis 
Je verzorgt de kleinschalige kinderopvang in je eigen huis als opvanglocatie. Hier hanteer je 
een vast uurtarief per kind per uur.  
Nanny gastouderopvang 
Opvang bij de ouder in huis. Je werkt volgens de Regel Dienstverlening aan huis. Hier werk je 
met een vast uurtarief ongeacht het aantal kinderen. Maximaal 3 dagen per week mag je per 
opvanglocatie werken. 
Familiaire gastouderopvang 
Je verzorgt als familie geregistreerde gastouderopvang. Dit kan in je eigen woning of bij de 
ouder in huis zonder maximum van dagen per week, indien door eerste en tweede graads 
familieleden.  
 
 
Voorwaarden waaraan een gastouder moet voldoen; 
 

- De gastouder en opvanglocatie moet geregistreerd zijn in het LRK en PRK. 
- Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn. 
- De eigen kinderen staan niet onder toezicht. 
- Indien u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor 

deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen 
in die leeftijdscategorie. 

- Er zijn binnen en buiten voldoende speel mogelijkheden, afgestemd op het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

- De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn. 
- Er dienen goed werkende brandmelders op elke verdieping in de opvanglocatie 

aanwezig te zijn. 
- Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben 

geregeld die telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. 
- Voldoende buitenspeelruimte (3,5 m2 per kind tijdens de opvang) 

 
 
 
Betaling factuur 
 
Gastouderbureau NL heeft een eenvoudig online administratiesysteem en kassiersfunctie. 
Dit is gratis voor de gastouder. Hoe werkt het? Als gastouder registreer je via de mobiele app 
of website eenvoudig de opvanguren per kind per dag. Aan het einde van de maand verstuur 
je met een druk op de knop deze urenregistratie ter goedkeuring naar de ouder(s). Deze 



ontvangen een push up bericht op de mobiele telefoon om deze binnen 8 dagen te 
accorderen. Na goedkeuring wordt de factuur opgemaakt en wordt deze via IDeal of 
automatische machtiging geïncasseerd bij de ouder(s). Gastouderbureau NL stort binnen 5 
werkdagen het factuurbedrag door naar jouw rekening (kassiersfunctie).  De overzichtelijke 
facturen met daarachter de urenregistratie worden in je persoonlijke portal opgeslagen en 
toegevoegd aan je jaaropgaaf. 
 
 

Aangesloten bij meerdere gastouderbureau‘s 

Gastouderbureau NL vindt dat je als gastouder bij meerder gastouderbureaus mag zijn 
aangesloten. Onze handige app en administratiesysteem zijn alleen te gebruiken voor 
aangesloten ouders bij Gastouderbureau NL. 

 

Vervanging bij ziekte / afwezigheid 
 
Bij ziekte of afwezigheid proberen wij een vervanger te zoeken. Dit zal niet altijd mogelijk 
zijn. Vaak is er ook een samenwerking mogelijk met een collega gastouder. Zo kunnen jullie 
elkaar helpen bij afwezigheid. De ouders hoeven hiervoor geen aanpassingen te doen bij de 
kinderopvangtoeslag. Wij hebben hiervoor een eenvoudig document ontwikkeld. 
 
 

Verdiensten gastouder 

Als gastouder verdien je een bruto-inkomen. Na aftrek van de opvang gerelateerde onkosten 
draag je over het resterende bedrag inkomstenbelasting af. Om verassingen achteraf te 
voorkomen adviseren wij je om een gedeelte van je inkomsten hiervoor te reserveren.  
 
Wanneer je voldoet aan gestelde criteria voor zelfstandig ondernemer dan heb je recht op 
zelfstandigenaftrek en startersaftrek. 
 
Voor de beoordeling of je wordt beschouwd als zelfstandig ondernemer, ben je afhankelijk 
van het oordeel van de belastingdienst. De Belastingdienst let daarbij op zaken als: 
   

- Maakt u winst? 
- Werkt u 1225 uur per jaar in uw onderneming (opvanguren en administratie) 
- Hoe zelfstandig bent u, voert u een eigen administratie? 
- Hebt u meerdere klanten, gezinnen waarvoor u werkt? 
- Loopt u ondernemersrisico? 
- Heeft u een verzekering afgesloten? 

 



De Kamer van Koophandel (KvK) in uw regio adviseert je hierin, wij ondersteunen je 
administratief en fiscaal. 
 

Gastouder promotie website 

Gastouderbureau NL heeft voor alle gastouders de gratis website Gastouder Nederland 
(www.gastoudernederland.nl) beschikbaar waar de kinderopvang gepromoot kan worden.   

Je bent dan als gastouder met je opvang zichtbaar en vindbaar op woonplaats of postcode in 
reisafstand voor zoekende ouders. 

Op Gastouder Nederland wordt het persoonlijke karakter van gastouderopvang gepromoot. 
Daarom is het niet toegestaan om afbeeldingen met reclame te plaatsen of 
reclameverwijzingen in de tekst. 

 
Meer informatie? 

Neem gerust contact op met de consulent in je buurt voor een persoonlijke uitleg. Wij 
helpen je graag verder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 


