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Hoofdstuk 1  
  
1.1 Gastouderbureau NL 

 
Gastouderbureau NL IS opgericht na een 10-jarige samenwerking met een landelijke 
franchiseorganisatie. Vanuit ons Hoofdkantoor in Sneek zullen wij onze eigen visie en kennis 
uitdragen aan aangesloten ouders en gastouders in Nederland. 
 
 
1.2 Wat doet gastouderbureau NL  
 
Gastouderbureau NL biedt kinderopvang welke een aanvulling is op de opvoeding thuis en 
op school, waar kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Maar vooral bieden wij 
kinderopvang waar kinderen met plezier naar toe gaan. Wij helpen bij het adviseren, zoeken, 
bemiddelen en begeleiden van ouders en gastouders in onderlinge samenwerking. 
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2.0 Inleiding  
 
Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse 
kwaliteitseisen gesteld aan Gastouderopvang. Een van deze kwaliteitseisen is dat ieder 
gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft en kwaliteitsrichtlijnen heeft 
geformuleerd waar ouders/verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om 
de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en 
bij de opvang. Hier willen wij graag aan voldoen, mede omdat wij samen met jouw op deze 
manier de kwaliteit kunnen leveren die wij als gastouderbureau willen leveren. Want het 
allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving 
kan opgroeien.  
 
Kleinschalige kinderopvang in de vorm van gastouderopvang biedt voor kinderen een 
natuurlijke en belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van gehechtheid en zelfvertrouwen. 
Vooral de eerste jaren van het leven is het voor kinderen essentieel te beschikken over een 
beperkt aantal vertrouwde opvoeders. De gastouder biedt een omgeving waarin een kind 
kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen 
en zichzelf. De ouders / verzorgers blijven altijd eindverantwoordelijk. Regels en gewoonten 
bieden kinderen mogelijkheden om veiligheid te ervaren. Het ritme van een gezin, dat veelal 
bepaald wordt door kinderen (halen en brengen van schoolgaande kinderen, voedingen en 
slaapjes van andere kinderen), biedt een natuurlijke situatie om een ritme te ervaren en te 
leren eigen gedrag hierop af te stemmen. Omdat er in de gastoudersituatie, door de 
kleinschaligheid, ook rekening gehouden kan worden met tempo en de aanleg van kinderen 
afzonderlijk is het voor de meeste kinderen snel mogelijk om te wennen en die veiligheid te 
ervaren.  
 
Gastouderbureau NL vindt een pedagogisch beleidsplan onontbeerlijk om de kwaliteit op een 
hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Door het jaarlijks 
toetsen van gastouders op de naleving van het pedagogisch beleidsplan verzekeren we dat 
de gastouder volgens het pedagogisch kwaliteitsniveau van Gastouderbureau NL werkt en 
sturen waar nodig aan. Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen de 
gastouders hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun 
afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt geboden.  



Daarom heeft gastouderbureau NL een pedagogisch beleidsplan opgesteld en richtlijnen 
ontwikkeld voor de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Dit beleidsplan dwingt tot 
nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het pedagogisch 
beleidsplan laat zien, waar ouders op kunnen rekenen als zij hun kind in handen geven van 
een gastouder. Maar wil ook dat het de gastouder en de vraagouder aanspreekt en ideeën 
geeft rond opvang, opgroeien en ontwikkeling. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat 
ouders het gastouderbureau en de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Verder 
vormt het een goed uitgangspunt voor onderling gesprek. 
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3.1 visie 
  
Gastouderbureau NL heeft als visie dat zowel de aangeboren aanleg als de omgeving, in 
wisselwerking met elkaar, de richting bepaalt waarin het kind zich ontwikkelt. Ieder kind heeft 
de drang om zich, in eigen tempo, te ontwikkelen. Een veilige en stimulerende omgeving is 
een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Dit geldt niet alleen 
voor de gezinssituatie, maar ook voor de gastouderopvang. Hierin besloten ligt de taak van 
de gastouder (ondersteund door het gastouderbureau NL) om de kinderen die zij opvangt 
een veilige en uitdagende plek te bieden waar zij zich prettig voelen.  
 
De omgeving van het kind bestaat onder meer uit het gezin, de school en de vriendjes. 
Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling, afhankelijk van het 
aantal uren dat het kind in het gastoudergezin doorbrengt. Gastouders zorgen voor warmte 
en geborgenheid. Ook geven zij de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen 
ontplooien. De gastouder heeft persoonlijke aandacht voor het kind als individu.  
 
Gastouderbureau NL stelt zich als doel om binnen gastoudergezinnen of bij de ouder(s) thuis 
een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige 
mensen met respect voor anderen en zichzelf. Dit zowel voorschools als naschools. Voor de 
leeftijd van 13 tot 16 jaar bieden wij ouder(s) de mogelijkheid voor toezicht door een 
gecertificeerde gastouder bij de ouder(s) thuis. Hierop zijn de wettelijke eisen voor 
gastouderopvang aan huis van toepassing. Indien de kinderen naar de middelbare school 
gaan, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor de ouder(s).  
 
Wij bieden de ouders en gastouders de mogelijkheid om veilig onderling te communiceren in 
tekst en beeld via onze app voor mobiel en tablet. 
  
Het pedagogische beleid zoals beschreven, leidt tot een aantal uitgangspunten die gelden 
voor de opvang in gastoudergezinnen. 
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4.1 Openingstijden  
 
Maandag tot en met vrijdag van 9:00u – 20:00u.  
 
Omdat ouders werken en of studeren is Gastouderbureau NL na kantoortijden bereikbaar 
per mail. 
 
Maandag t/m vrijdag van  
Tel. 9:00 – 17:00 
Mail. 9:00 – 20:00 
 
Tel: 085 – 0 160 860 
Mail: info@gobnl.nl 
Web: www.gobnl.nl 
 
Indien wij met alle lijnen in gesprek zijn of na sluitingstijd wordt je doorverbonden met ons 
antwoordapparaat. Wanneer je deze inspreekt ontvangen wij je bericht per mail. Ook deze 
mail zullen wij trachten zo spoedig mogelijk beantwoorden tot 20:00 uur.  
 
4.2 Opvangtijden  
 
Opvang bij gastouder; Het fijne van gastouderopvang is dat de opvangtijden flexibeler zijn 
dan die van een kinderdagverblijf. Het is mogelijk om met je gastouder afspraken te maken 
over opvang buiten kantoortijden. Wij hebben een handige app voor op je mobiel of tablet om 
rechtstreeks te kunnen communiceren met je gastouder. Voor ouders die wisselende 
diensten draaien of op flexibele basis opvang nodig hebben is gastouderopvang een 
uitstekende oplossing. Er zijn gastouders beschikbaar die kinderen willen opvangen in het 
weekend of de avonduren of zelfs ‘s nachts. Daarnaast zijn veel gastouders bereid om extra 
dagen of dagdelen in overleg op te vangen wanneer dat nodig is.  
 
Opvang bij ouder; Je kunt ook kiezen voor een gastouder bij je thuis. Deze opvang valt onder 
de Regel dienstverlening aan huis en mag per gastouder voor maximaal 3 dagen per week. 
Je betaalt een vast uurtarief onafhankelijk van het aantal kinderen. Je kunt deze 
kinderopvang combineren met huishoudelijke taken. Voor de kinderopvang heb je recht op 
kinderopvangtoeslag. Om de uren voor huishoudelijke taken juridisch te verantwoorden 
werken wij samen met een aanvullende organisatie. Gastouderbureau NL ont zorgt je en 
regelen voor je dat deze uren administratief worden verwerkt. Je ontvangt hiervoor separaat 
digitale facturen en jaaropgaaf via ons. 
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5.0 Pedagogische opvoedingsdoelen 

Pedagogische basisregels gebaseerd op de theorie van Pedagoog Riksen Walraven:   

 Het kind moet zich kunnen thuis voelen in het gastoudergezin; (Het bieden van een 
gevoel van emotionele veiligheid);   

 De gastouder toont respect en waardering voor de individualiteit van het kind; 
(Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties)   

 De gastouder stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden; (Gelegenheid 
bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties)   

 De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden; (Kinderen gelegenheid 
bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te 
maken)    

 

5.1 Emotionele veiligheid 

Een veilige basis bieden waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn 

Het gastkind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder en een eigen plekje binnen het 
gastgezin krijgen. Voor de start van de opvang, is het belangrijk om voldoende aandacht te 
besteden aan de kennismaking en de wenperiode. Op deze manier kan het gastkind de 
gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere (gast)kinderen in eigen tempo leren 
kennen. Daarnaast heeft de gastouder de gelegenheid om het gastkind beter te leren 
kennen en in te spelen op de behoeften van het gastkind. De gastouder maakt gebruik van 
een dagplanning; zo zorgt de gastouder o.a. voor een logische overgang tussen de 
verschillende activiteiten, ordent het speelmateriaal, zingt vertrouwde liedjes en stelt heldere 
regels. Deze manier van werken helpt een veilige en geborgen sfeer op te bouwen, 
waardoor er ruimte ontstaat voor ontspanning, spontaniteit en aandacht voor elkaar.    

Door flexibel met de dagplanning om te gaan, speelt de gastouder in op spontane momenten 
van de dag. Uiteindelijk moet een gastkind zich tijdens de opvang veilig voelen om zijn 
emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de 
gastouder te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt. 

Voorbeeld:   
Mirjam (2jaar) gaat met haar moeder voor het eerst op bezoek bij de gastouder.  De 
gastouder heeft alvast een kleed neergelegd met allerlei speelgoed. Mirjam is nog een beetje 
verlegen en onwennig. De gastouder laat Mirjam rustig de omgeving en het speelgoed 
verkennen. Daarna vraagt de gastouder of Mirjam ook iets wil drinken. Samen gaan ze naar 
de keuken om een mooie beker uit te kiezen. Mirjam voelt zich al snel op haar gemak en 
gaat heerlijk spelen. Hierna gaat Mirjam met haar moeder nog een paar keer langs bij de 
gastouder en al snel heeft ze haar plekje gevonden in de nieuwe omgeving.  
 
Alleen in een veilige, vertrouwde omgeving kunnen kind en gastouders een goede relatie 
opbouwen die de ontwikkeling van een kind stimuleert. Dat betekent onder meer, dat 
gastouders in staat moeten zijn de signalen van een kind op te vangen en hierop adequaat 
te reageren.    

Roan van 4 maanden is sinds 2 weken in het gastoudergezin. Na de voeding wordt hij in bed 
gelegd. Na 5 minuten gaat hij huilen, de gastouder wacht even en vraagt zich af of Roan 
genoeg heeft gedronken. Ze gaat naar Roan toe en pakt hem op. Dit blijkt al genoeg te zijn, 



want Roan wordt hier rustig van. Na een poosje wordt hij terug in bed gelegd en gaat de 
gastouder zachtjes naar beneden.   

In dit voorbeeld probeert de gastouder te begrijpen wat er aan de hand is en wat ze hier 
vervolgens het beste aan kan doen. Het kind voelt zich veilig en kan weer rustig gaan 
slapen.   

 

5.2 Persoonlijke competenties 

Zelfstandigheid en eigenheid   

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. 
Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op de verschillende gebieden motorisch, cognitief, 
emotioneel en sociaal.   

Gastouderbureau NL vindt het van belang dat de zelfstandigheid van kinderen wordt 
aangemoedigd. Kinderen vinden het leuk om dingen zelf te doen. Iets wat lukt, geeft hen 
zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze zelf initiatieven nemen. De gastouder begeleidt een 
kind op weg naar deze zelfstandigheid. Dat kan op verschillende manieren. Belangrijk is voor 
ogen te houden, dat kinderen vaak meer kunnen dan volwassenen denken! 

Voorbeeld: 
Iedere week gaat de gastouder en Nina (2,5) naar de kinderboerderij. De gastouder heeft 
gemerkt, dat Nina zelf graag meehelpt bij het aan- en uitkleden. De gastouder zegt dan ook: 
'Pak je jas maar.' Ze ziet dat Nina probeert haar jas aan te trekken. Omdat dit niet meteen 
lukt, helpt de gastouder haar door te zeggen: 'Steek je arm hier maar in.' Nina is zichtbaar 
trots dat ze nu zelf haar jas heeft aangedaan.   

In dit voorbeeld geeft de gastouder mondeling aanwijzingen. In de loop van de tijd kan ze het 
kind stapsgewijs steeds meer zelf laten doen.   

Het bijzondere van een kind is dat het net even anders is dan andere kinderen. Wij vinden 
het vanzelfsprekend, dat recht wordt gedaan aan de eigenheid van het kind. Een kind krijgt 
eigenwaarde, als het als zelfstandig individu met haar emoties, lichamelijke en geestelijke 
mogelijkheden wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Een gastouder houdt dan ook rekening 
met het ontwikkelingsstadium en tempo van het kind: Wanneer kan het kind wat aan. Voor 
een goede band tussen gastouder en kind is het belangrijk, dat de emoties van het kind 
serieus worden genomen.    

Voorbeeld: 
De gastouder haalt Joost (8) 's middags van school. Hij heeft op school hard gewerkt en de 
gastouder weet dat hem dat veel energie kost. Onderweg naar huis rent Joost voor haar uit 
en geeft nauwelijks antwoord op haar vragen. Tijdens het thee drinken merkt de gastouder 
dat hij niet op zijn stoel kan blijven zitten. Ze besluit het theedrinken kort te houden en stelt 
hem voor om te gaan voetballen. Joost vindt dit een goed plan!   

 
Gastouderbureau NL verwacht van gastouders, dat zij kennis en ervaring hebben met de 
verschillende ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling speelt zich af op verschillende gebieden 
die meestal als volgt worden onderverdeeld:   
 
 
 
 



 Motorische ontwikkeling:   

De gastouder houdt zorgvuldig in het oog hoe ver de lichamelijke ontwikkeling van het kind 
gevorderd is. Het kind krijgt voldoende ruimte om te kunnen klauteren, kruipen en springen. 
Ook het speelgoed dat de ouders aan de gastouder ter beschikking stellen of dat de 
gastouder zelf in huis heeft, is op de ontwikkeling en ontplooiing van de lichamelijke 
mogelijkheden van het kind afgestemd.    

 Cognitieve ontwikkeling:   

Aan de verstandelijke ontwikkeling van het kind besteedt de gastouder op allerlei manieren 
actief aandacht. Door in te gaan op vragen van het kind (waarom is de lucht blauw?) en 
uitleg te geven over wat kinderen zien en meemaken en door het bouwen van blokkenhuizen 
en het spelen met vormen en kleuren. De taalontwikkeling van het kind wordt in sterke mate 
bevorderd door met het kind te praten, te lezen, plaatjes te kijken en te zingen.   

 Creatieve ontwikkeling:   

Creativiteit van kinderen kent geen grenzen: de doos is het schip, de vloer de zee en de beer 
de boef. Met verf, papier, potloden en plaksel maken kinderen de wereld nog mooier. Het is 
belangrijk dat de creativiteit en fantasie van het kind tot hun recht komen.   

Meestal komen in de omgang en het spel met een kind meerdere aspecten van de 
ontwikkeling tegelijkertijd aan bod. In onderstaand voorbeeld worden zowel de motorische 
als de sociale en de verstandelijke ontwikkelingsgebieden aangesproken.   

Ivan (2) pakt een houten puzzeltje uit de kast en loopt hiermee naar de gastouder. Deze 
neemt hem op schoot. Ivan haalt de puzzelstukjes uit de puzzel en de gastouder pakt de 
stukjes aan en benoemt ze. Samen hebben ze hier plezier in. De gastouder zegt: 'Kijk, het 
hondje moet hierin. ' Ivan haalt het stukje er weer uit en laat het de gastouder herhalen. Dan 
pakt de gastouder het eendje en zegt: 'Probeer jij het maar, waar is het eendje?' 

 

5.3 Sociale competenties 

Stimulering van de ontwikkelingsgebieden   

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen 
communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het 
leren van sociale competenties geeft je aan kinderen kans om zich te ontwikkelen tot 
personen die goed kunnen functioneren in de samenleving.   

Elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkelt zich op het ene gebied sterker dan op een 
ander gebied. Dit maakt ieder mens verschillend en uniek.   

De gastouder besteedt op persoonlijke wijze aandacht aan de ontwikkeling van het kind. 
Veel gebeurt spontaan en intuïtief. Maar aan sommige zaken moet méér of speciaal 
aandacht worden besteed. De gastouder begeleidt, stimuleert en volgt het kind in zijn 
ontwikkeling. Ook signaleert de gastouder bepaalde aspecten van de ontwikkeling. Op 
verzoek van en in overleg met de ouders heeft de gastouder ook een sturende functie.  

 

 

  



 Sociaal ontwikkeling:   

De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt het kind in zijn sociale en emotionele groei. Het 
kind krijgt aandacht als het verdrietig is en zijn vreugde wordt gedeeld. In de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden speelt de gastouder een actieve rol.   

Cas (3) is verdrietig als zijn moeder hem wegbrengt. De gastouder heeft tijd en aandacht 
voor hem. Hij wordt op schoot genomen en de gastouder gaat met hem puzzelen.   

Silke (4) heeft een buurmeisje op bezoek. Het buurmeisje mag niet aan het speelgoed van 
Silke komen, tot haar grote verdriet. De gastouder legt Silke uit, dat samen spelen, samen 
delen betekent.   

 

5.4 Waarden en Normen 

De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een 
ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse 
omgang met de kinderen probeer je ze dit bij te brengen. Dit basisdoel is de kern van de 
opvoeding. Je laat kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met 
omgangsvormen in onze samenleving.   

leder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Wat belangrijk wordt gevonden, verschilt 
van mens tot mens. Normen en waarden spelen zeker bij de opvoeding van kinderen steeds 
een rol. Verbaal en non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden.   

Nico (2) heeft zijn beker melk zonder knoeien opgedronken en krijgt een aai over zijn bol. Hij 
weet nu dat zijn gastouder tevreden is.   

Milou (6) pakt speelgoed af van haar vriendje. De gastouder vertelt haar dat je speelgoed 
niet zomaar mag afpakken maar erom moet vragen.   

In het gastoudergezin zijn afspraken gemaakt over het tijdstip waarop wordt gegeten. Michel 
(9) weet dat iedereen zich hieraan houdt en zorgt er ook voor op tijd te komen.   

Belangrijke normen en waarden van de ouders en het gastoudergezin moeten op elkaar zijn 
afgestemd. Bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, omgaan met vriendschappen en 
conflicten, taalgebruik, respect hebben voor elkaar en elkaars spullen en 
verantwoordelijkheid leren nemen. Het is goed elkaars opvattingen te kennen en te 
bespreken hoe daarmee zal worden omgegaan. Sommige zaken zullen bij de gastouder 
echter wat anders gaan dan thuis. Dat hoeft geen problemen op te leveren. Integendeel. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen zien dat er verschillen zijn en hiermee leren omgaan. Dit 
kan een aanvulling zijn op de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect voor elkaars 
mening en wederzijds vertrouwen spelen ook hierbij een belangrijke rol.   
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Hier draait eigenlijk alles om. Verzorging en veiligheid. Als dat maar goed verloopt, dan zal 
het kind het prima naar haar of zijn zin hebben.  
 
6.1 Verzorging 
  
Ieder kind heeft recht op een goede lichamelijke verzorging in een schone omgeving, 
waardoor onnodige ziektes worden voorkomen. De aard van de verzorging hangt af van de 
leeftijd van kinderen. Bij een baby nemen voeding en verzorging meer plaats in dan bij 
schoolgaande kinderen. Ook bij de verzorging is het belangrijk dat het kind warmte en 
aandacht ervaart. Het kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewoonten in de 
verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Ouder en gastouder 
maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging zoals:  
 
 Voeding:  

Hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep, rituelen bij het eten, zoals handen 
wassen, aan tafel blijven zitten, eten meegeven of verzorgt de gastouder het eten, 
etc.  
 

 Zindelijkheid:  
Hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining.  
  

 Slapen:  
Waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen.  
 

 Ziekte:  
Wat doet de gastouder als het kind ziek wordt.  
Wat doet de vraagouder als de gastouder zich ziek meldt. Maak hiervan tevoren 
afspraken over. Vaak hebben gastouders deze regels al vastgelegd in de huiselijke 
voorwaarden. In de Algemene voorwaarden heeft Gastouderbureau NL een 
omschrijving weergegeven. 
 

 Hygiëne:  
Tandenpoetsen, handen wassen, in bad, hygiëne bij het naar het toilet gaan, 
afsluitbare prullenbak, huisdieren etc.  

 
 
6.2 Veiligheid  
 
De gastouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind tijdens de opvanguren. 
Huis en tuin moeten veilig zijn ingericht. De totale indruk van de woning moet in orde (veilig 
en schoon) zijn. Gastouderbureau NL legt voor aanvang van de opvang en daarna jaarlijks 
voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt, in een digitale risico-inventarisatie de 
risico’s op gebied van veiligheid en gezondheid vast, in alle voor gastkinderen toegankelijke 
ruimtes. Deze risico-inventarisatie wordt ingevuld door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker samen. De risico-inventarisatie en het bijbehorende actieplan zijn 
in de persoonlijke portal digitaal inzichtelijk voor ouders. 
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In de afgelopen jaren zijn er geregeld wijzigingen en veranderingen geweest omtrent de 
gastouderopvang. Deze wetswijzigingen hadden voornamelijk als doel om de 
gastouderopvang kwalitatief te verbeteren. Door deze veranderingen zijn er duidelijkere 
criteria ontstaan voor de gastouderbureaus en de gastouders. Gastouderbureau NL 
ondersteund deze wetswijzigingen. 
 
7.0 Criteria Gastouderbureaus  

 
Ook Gastouderbureau NL moet aan diverse criteria voldoen om in het landelijk register te 
staan. Hieronder staan de eisen beschreven: 
  
1 Wij verzorgen intake- en koppelingsgesprekken met ouders en gastouders. Gesprekken 

met gastouders moeten plaatsvinden op de opvanglocatie.  
2 De begeleiding van gastouders: Je bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau 

ondersteunt gastouders bij opvang en pedagogiek (o.a. risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid van de opvanglocaties). Wij bezoeken de locaties minstens twee keer per 
jaar. Daarbij zorgen wij ervoor dat er minstens één keer een voortgangsgesprek 
gehouden wordt.  

3 Voortgangsgesprekken met vraagouders.  
4 Gastouderbureau NL heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat de vraagouder 

Gastouderbureau NL betaald en Gastouderbureau NL betaald de gastouder. Deze 
doorstorting moet wettelijk binnen 5 dagen. 

5 De gastouder is op de hoogte van de wijze waarop de vraagouder verzekerd is voor 
ziektekosten. De vraagouder verleent de gastouder vrijheid van handelen m.b.t. 
bezoeken van een dokter.   

6 Beide partijen zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en het 
polisnummer op te geven 

7 De bemiddelingsmedewerksters moeten aan een minimale opleidingseis van MBO-3 met 
pedagogisch component voldoen en in het bezit zijn van een VOG.  

8 Gastouderbureau NL werkt volgens een protocol kindermishandeling. 
9 Gastouderbureau NL werkt met dit pedagogische beleidsplan waar onze visie op 

kinderopvang in beschreven staat. Tijdens de gesprekken met gastouders wordt dit 
beleidsplan voortdurend besproken en geëvalueerd.  

10 Het gastouderbureau heeft een oudercommissie en een klachtenregeling.  
11 Contracten: er zijn schriftelijke overeenkomsten met alle ouders. Deze geven een 

volledig beeld van de kostenstructuur en maken inzichtelijk welk deel naar gastouders 
gaat, welk deel aan het gastouderbureau wordt betaald en welke kosten eventueel in 
rekening worden gebracht bij de gastouder  

12 Wij bieden een cursus en scholingstraject aan voor gastouders. 
11. Op jaarbasis wordt minimaal16 uur besteed aan begeleiding en bemiddeling.  
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Gastouderbureau NL hanteert een vaste werkwijze die we hebben vastgelegd in een helder 
en overzichtelijk 5 stappenplan.  
 
8.1 Aanmelding 
 
Stap 1: Gastouderbureau NL heeft een samenwerking met Gastouder Nederland 
(www.gastoudernederland.nl ). Hier kunnen ouders gratis de profielen van gastouders 
bekijken en de voorkeurkeuze aangeven. Op basis van deze voorkeur(en) neemt 
Gastouderbureau NL contact op met de ouder. Ouders kunnen zicht aanmelden bij 
Gastouderbureau NL en wij gaan op zoek naar geschikte kandidaten. Wij nemen persoonlijk 
contact op om de wensen, adviezen en ondersteuning te bespreken. 
 
8.2 Intake 
   
Stap 2: Ouders die opvang wensen voor hun kind(eren), de vraagouders, hebben een 
intakegesprek met de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau NL. Tijdens dit 
gesprek geeft de bemiddelingsmedewerker inlichtingen over allerlei aspecten van de opvang 
door gastouders. Ouders kunnen zelf hun specifieke eisen en wensen kenbaar maken over 
de opvang van hun kind, we zullen deze eisen en wensen vastleggen op het intakeformulier, 
zodat het ten alle tijden voor iedereen duidelijk is. De bemiddelingsmedewerker zoekt 
vervolgens, indien wenselijk in het gastouderbestand naar een passende gastouder om tot 
een goede combinatie, ook wel koppeling genoemd, te komen.  
 
8.3 Matching 
 
Stap 3: Gastouderbureau NL gaat een kennismaking regelen tussen ouder en gastouder 
waar wij zelf aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is. Bij een positief 
gesprek maken we de vervolgafspraak om de koppeling tot stand te brengen. 
 
8.4 Koppelingsgesprek 
 
Stap 4: De opvang wordt nu formeel geregeld door het ondertekenen van de 
overeenkomsten. Het bespreken van de huisregels van de gastouder en het ondertekenen 
van toestemmingsformulieren. 
 
8.5 Wennen 
 
Stap 5: Gastouderbureau NL vindt het belangrijk dat de opvangkinderen kunnen wennen aan 
de nieuwe opvanglocatie en gastouder. Daarvoor maken we wen afspraken. Vaak is dit de 
eerste keer 1 uur. Kind, ouder en gastouder kunnen zo wennen waarbij de gastouder kan 
observeren en dit hierna met de ouder bespreken. De 2e maal is het vaak een dagdeel, 
waardoor iedereen goed is voorbereidt voordat de werkelijke opvang van start gaat. Dit geeft 
rust voor kind en ouder. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
8.6 Criteria Gastouders  
 
Gastouders moeten aan strenge criteria voldoen: 
  
 De gastouder is in bezit van minimaal een MBO-2 diploma Helpende zorg en welzijn, 

of een ander diploma waarmee zij/hij aan de eisen voldoet.  
 De gastouder is in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste hulp aan 

Kinderen van het Oranje Kruis of Iedereen EHBO.  
 De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG), ook voor de 

huisgenoten van 18 jaar en ouder. Dit is ook van toepassing voor werknemers indien 
de opvanglocatie is gevestigd aan het bedrijf. 

 Indien er regelmatig vast bezoek komt op de opvanglocatie moeten de bsn nummers 
aan gastouderbureau NL worden doorgegeven. 

 Gastouder spreekt Nederlands of erkende Nederlandse taal zoals Fries.  
 Er mag alleen een andere taal gesproken worden als kinderen tijdelijk in Nederland 

wonen  
 De gastouders zijn 18 jaar of ouder en wonen niet op hetzelfde adres als de ouder.  
 Gastouders zijn telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.  
 Eigen kinderen staan niet onder toezicht.  
 Gastouders kennen het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau NL en 

handelen ernaar.  
 De gastouder moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
 De gastouder registreert alle inwonende boven de 18 jaar en regelmatige bezoekers 

conform de bijbehorende voorwaarden in het Personen register Kinderopvang (PRK) 
 Gastouders hebben kennis genomen van de Meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld en handelen ernaar. Bij vermoeden neemt de gastouder eerst 
contact op met Gastouderbureau NL. 

 
 
8.7 Criteria aan de opvanglocatie  
 
De opvanglocatie moet voldoen aan veiligheids- en gezondheid en kwaliteitseisen. Veiligheid 
gaat tenslotte boven alles. De locatie wordt minimaal 2 x per jaar door gastouderbureau NL 
gecontroleerd. Deze controle wordt digitaal opgeslagen en is inzichtelijk via de persoonlijke 
portal voor ouder en gastouder. De locatie moet voldoen aan de volgende eisen:  
 

 Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar, moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De 
grootte van deze ruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.  

 Zowel binnen als buiten zijn er voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het 
aantal en de leeftijd van de kinderen.  

 Indien de opvangkinderen jonger zijn dan 3 jaar, dan zijn er extra eisen aan de 
opvanglocatie. 

 Als er 4 of meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn, is er een achterwacht die in het 
geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.  

 De woning is ten alle tijden volledig rookvrij.  
 Campingbedjes uitsluitend toegestaan met origineel en gekeurd matras. De voorkeur 

gaat uit naar een vast ledikant. 
 Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders op elke verdieping. 

 
 
 



 
 
 
 
 
8.8 Werkwijze, aantal kinderen en leeftijdsopbouw van de groepen  
 
Om ervoor te zorgen dat de gastouder voldoende ruimte en aandacht heeft voor alle 
kinderen die opgevangen worden, zijn er regels gesteld aan het aantal kinderen die de 
gastouder mag opvangen:  
 

 De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. 
Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegerekend.  

 Waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd. 
 Waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd. 
 Waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd.  
 Het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen is ook afhankelijk van de ruimte 

die beschikbaar is. Elk kind moet een buitenruimte van minimaal 3,5 m2 en een 
binnenruimte van minimaal 3 m2 tot zijn of haar beschikking hebben.  

 De vraagouders en gastouders spreken samen af of de kinderen speelgoed van 
thuis meenemen of dat er vast speelgoed bij de gastouders aanwezig is en blijft.  

 
Het kan dus gebeuren dat een gastouder een kleine woning heeft en dus bijvoorbeeld maar 
3 kinderen mag opvangen. 
 
8.9 Evaluatie en huisbezoek 
 
Gastouderbureau NL vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de opvang regelmatig wordt 
besproken. Dit gebeurt 6 weken na de eerste opvang dag (6 weeks evaluatie). Deze vindt 
plaats op de opvanglocatie in het bijzijn van de vraag- en gastouder en 
bemiddelingsmedewerker.  
De jaarlijkse evaluatie is een uitvoerige vorm van evalueren met vraagouder, gastouder en 
bemiddelingsmedewerker en vindt plaats op de opvanglocatie. Deze evaluatie wordt door de 
bemiddeling medewerkster van Gastouderbureau NL schriftelijk vast gelegd.  
  
Minimaal 2 maal per jaar wordt er een huisbezoek afgelegd door de 
bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau NL bij de gastouder. Er wordt gekeken naar 
de huidige situatie van de gastouder, de selectie criteria en de risico inventarisatie. Tijdens 
dit voortgangsgesprek zal ook het pedagogisch beleidsplan opnieuw geëvalueerd worden. 
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9.0 Tarieven: 
Bemiddeling en begeleiding kosten: 
€ 29,50 bij gastouder voor 1e kind per maand. 
€ 20,00 bij gastouder voor 2e kind per maand 
 
De kosten van je kinderopvang bestaan uit 2 delen: 

- De vergoeding per uur per kind aan je gastouder 
- De bemiddeling en begeleiding kosten van Gastouderbureau NL. 

 
Gastoudervergoeding: 
De gastouder mag haar eigen uurtarief bepalen. Gemiddeld hanteert de gastouders een 
tarief tussen de € 5,00 en de € 6,00. Het tarief wat de gastouder vraagt geeft zij aan op haar 
profielpagina. 
 
Kinderopvangtoeslag: 
Je ontvangt de kinderopvangtoeslag over het uurtarief van de gastouder maar ook over de 
bemiddeling en begeleiding. In 2019 is het maximale tarief kinderopvangtoeslag vastgesteld 
op € 6,15 per uur per kind.  
 
Opvangkosten calculator 
Via de website kun je eenvoudig je werkelijke netto opvangkosten berekenen inclusief 
teruggave kinderopvangtoeslag en vakantie mindering. 
 
Opvangkosten bij ouder / nanny: 
Vanaf € 12,50 uurtarief gastouder afhankelijk van het aantal kinderen. 
 
De opvang bij de ouder thuis valt onder de regel Dienstverlening aan huis. Hieraan zijn 
wettelijke eisen verbonden. De opvang mag maximaal 3 dagen per week plaatsvinden. De 
gastouder / nanny heeft recht op het minimum bruto uurloon vermeerderd met 
vakantietoeslag en doorbetaling tijdens vakantie. Deze bruto uurloontarieven worden per half 
jaar door de overheid geïndexeerd. Het uurtarief is gebaseerd op maximaal 3 kinderen per 
gezin. Voor elk volgend kind geld een uurtarief van€ 5,00 per uur. Het aantal op te vangen 
kinder per opvanglocatie is geconformeerd aan de wet kinderopvang. 
 
Kinderopvangtoeslag: 
Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning door de overheid voor het gastouder en 
bemiddeling en begeleiding tarief met kinderopvangtoeslag met een erkende en 
gecertificeerde gastouder. 
Deze kinderopvangtoeslag is uitsluitend van toepassing op de kinderopvanguren en mag niet 
worden gebruikt voor huishoudelijke werkzaamheden. De overheid controleert hierop. 
Gastouderbureau NL heeft hiervoor de oplossing door de samenwerking met een 
partnerbedrijf. Gastouderbureau NL regelt dit voor je! 
 
De huishoudelijke werkzaamheden worden apart geregistreerd en gefactureerd. Hiermee 
kun je aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen in de wet kinderopvang met betrekking 
tot het recht op kinderopvangtoeslag. 
*De kinderopvangtoeslag vergoedt ook de kosten bemiddeling en begeleiding tot het 
maximale bedrag. Zo ben je bij Gastouderbureau NL extra voordelig uit! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


