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1.

Introductie

Veiligheid en vertrouwdheid is dé basis voor een voorspoedige ontwikkeling van
jonge kinderen. Maar wanneer kinderen ouder worden, hebben zij behoefte aan
uitdaging en willen zij ook graag met andere kinderen spelen.
Gastouderopvang combineert deze twee belangrijke aspecten in een gezellige,
huiselijke omgeving.
Als u van kinderen houdt en het leuk vindt om één of meerdere kinderen op te
vangen, dan is werken als gastouder wat voor u. En u wordt er ook nog voor
betaald! Tevens is gastouderschap goed te combineren met de zorg voor uw
eigen gezin. U kunt zelf aangeven hoeveel dagen u wilt werken en hoeveel
kinderen u wilt opvangen.
Wilt u slechts een deel van de dag werken, dat kan! U kunt dan kiezen voor
buitenschoolse opvang. Door de grote vrijheid in het werk is gastouderschap ook
leuk werk voor 50-plussers!
In deze brochure vindt u informatie over gastouderopvang en hoe u kunt
beginnen als gastouder. Flevokidscare hecht bijzonder veel waarde aan de
kwaliteit van kinderopvang en helpt u bij het starten als gastouder en begeleidt u
tijdens de kinderopvang. En onze hulp kost u helemaal niets!
Gastouderbureau Flevokidscare is een professionele dienstverlener op het
gebied van gastouderopvang. Wij staan wettelijk geregistreerd bij de gemeente.

Gastouderbureau Flevokidscare
helpt u bij uw start als gastouder
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2. Wat is gastouderopvang?
2.1

Wet kinderopvang

Gastouderopvang is kinderopvang in een gezinssituatie voor kinderen tussen de
0 en 13 jaar. Een gastouder mag volgens de Wet kinderopvang maximaal vier
gastkinderen tegelijkertijd opvangen, de eigen kinderen niet meegerekend.
(zie Eisen aan opvanglocatie 2.4)
Gastouderbureau Flevokidscare staat als erkend gastouderbureau geregistreerd
bij de gemeente. Vraagouders komen daardoor bij ons in aanmerking voor een
aanzienlijke tegemoetkoming in de kinderopvangkosten door de overheid. Dat
maakt het voor ouders extra aantrekkelijk om met u in zee te gaan.
2.2

Pedagogisch beleidsplan

In de visie van Gastouderbureau Flevokidscare staat het kind centraal. Daarom
hanteren wij de volgende uitgangspunten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

veiligheid en gezondheid op nummer 1
opvang in een warme en huiselijke omgeving
opvang in een klein groepje
voldoende persoonlijke en positieve aandacht
voldoende uitdaging in activiteiten en spel
respect hebben voor elkaar

Spreken deze uitgangspunten u aan? Dan is Flevokidscare een goede partner
voor u om mee samen te werken.
De visie van Flevokidscare staat verder uitgewerkt in ons pedagogisch beleidsplan. Het plan is geschreven door een psychologe en er staat duidelijk in beschreven hoe de visie in de praktijk kan worden toegepast. Tevens is het voor u
een handige leidraad om afspraken te maken met de vraagouders over de
kinderopvang.
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2.3

Eisen Gastouder

2.3.1. Algemeen
De gastouder:
■ is in bezit van een mede inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
■ is in bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
■ heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis
2.3.2. Persoonlijk
De gastouder:
■ is minimaal 18 jaar en woont niet op hetzelfde adres als de ouder
■ heeft voldoende ervaring in het omgaan met kinderen
■ is lichamelijk en geestelijk gezond
■ heeft verantwoordelijkheidsgevoel
■ kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden
■ hanteert tijdens de opvang correct Nederlands taalgebruik of spreekt Fries of een
andere Nederlandse streektaal
2.3.3. Pedagogische kwaliteiten
De gastouder
■ heeft een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn
of een ander diploma waarmee hij aan de eisen voldoet
of een ervaringscertificaat.
2.3.4. Motivatie
De gastouder:
■ heeft een positieve houding ten opzichte van kinderopvang
■ heeft plezier in het verzorgen en begeleiden van kinderen
■ gebruikt de opvang niet om eigen onverwerkte problematiek op te lossen
2.3.5. Houding ten opzichte van het Gastouderbureau
De gastouder:
■ is bereid tot samenwerking
■ is bereid de richtlijnen te hanteren, waaronder de inhoud van het pedagogisch beleidsplan
■ staat open voor advies en begeleiding
■ gaat akkoord met het overleggen van een VOG aan Flevokidscare
■ is bereid mee te werken aan de (minimaal) twee jaarlijkse bezoeken van een
medewerker van Flevokidscare aan de opvanglocatie
■ is bereid tot het volgen van aanvullende cursussen/ die gerelateerd zijn aan de
opvangtaken
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2.3.6. Houding ten opzichte van de vraagouder
De gastouder:
■ is bereid samen te werken met de vraagouder
■ heeft een open en flexibele instelling
■ kan open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de vraagouder
■ is in staat afspraken te maken en deze na te leven
■ maakt eventuele problemen bespreekbaar, eventueel m.b.v. het gastouderbureau
■ kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie

2.4

Eisen aan opvanglocatie

Men mag nog slechts op één locatie kinderen opvangen. Dat mag bij de gastouder thuis
of bij één van de ouders thuis, maar niet op twee plekken. Als de opvang geschied in het
huis van één van de ouders, mag de gastouder daar kinderen opvangen van
verschillende ouders.
Men mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen
kinderen tot 10 jaar meegeteld
Men mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger
zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal
2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
Als men kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet men een aparte slaapruimte hebben voor
deze kinderen. De grootte van deze slaapkamer is afgestemd op het aantal kinderen in
die leeftijdscategorie.
Er moet zowel binnen als buiten voldoende speelmogelijkheden zijn, afgestemd op het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen

2.5

Opname in het Landelijk Register Kinderopvang

Als de gastouder aan alle eisen voldoet en gecontroleerd is door de GGD wordt hij
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang .
Alleen als een gastouder geregistreerd staat hebben de ouders recht op
kinderopvangtoeslag.
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3. Wat verdien ik als gastouder?
3.1

Kostenstructuur

De vraagouder neemt bij een gastouder een aantal uren gastouderopvang per
week af. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht door u als gastouder voor
uw opvangdiensten en door Gastouderbureau Flevokidscare voor de
bemiddeling en begeleiding bij de opvang. Dankzij onze status als erkend
gastouderbureau kunnen vraagouders tot 96,5% van de kosten declareren bij de
belastingdienst.

Totale uurprijs
vraagouders

Kosten per uur
gastouder

Kosten per uur
Flevokidscare

3.2 Vrije uurprijsvorming
Gastouderopvang is opvang op maat. Dat betekent dat er wordt gerekend met
uurprijzen. In tegenstelling tot veel andere gastouderbureaus hanteert
Flevokidscare geen vast uurtarief voor gastouders. U kunt dus in overleg met de
vraagouder zelf uw uurtarief bepalen! Houd u wel in de gaten dat de belastingdienst kinderopvang vergoedt tot een maximum van €5.00. Met een te hoog
uurtarief bestaat dus de kans dat u uzelf uit de markt prijst. Flevokidscare
hanteert een adviesprijs voor gastouders van € 4,50 per uur per kind.

4. Hoe word ik gastouder?
4.1 Vrijblijvend aanmelden
U kunt zich kosteloos en vrijblijvend inschrijven bij Gastouderbureau
Flevokidscare via onze website www.Flevokidscare.nl (button “aanmelden
gastouders”) of telefonisch via het nummer 036-5337598. U kunt zelf aangeven
hoeveel uur per week u kinderen op wilt vangen en op welke dagen. Een
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bemiddelingsmedewerker zal vervolgens contact met u opnemen om uw
inschrijving verder te bespreken en eventueel een afspraak bij u thuis te maken.
In dit gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en vragen stellen over
bijvoorbeeld: de verdiensten en kosten, de gastkinderen en algemene vragen
over kinderopvang. Het aanmelden en het thuisgesprek is geheel vrijblijvend en
kost u niets.
4.2 Oppaskinderen vinden. Flevokidscare zoekt mee!
Gastouderbureau Flevokidscare kan u tijdens het thuisgesprek al vertellen of wij
gastkinderen voor u in portefeuille hebben. Is dat niet het geval, dan gaan wij
actief voor u op zoek.
Heeft u al gastkinderen? Ook dan kunt u zich met de vraagouders inschrijven bij
Flevokidscare. Zo wordt ú erkend gastouder en genieten uw vraagouders van
goedkopere kinderopvang.
4.3 Administratie en belasting betalen
Als er een gastkind is gevonden, dan wordt er met u en de vraagouder(s) een
overeenkomst met Gastouderbureau Flevokidscare aangegaan. Ook sluit u
onderling met de vraagouder(s) een overeenkomst voor de opvang. Daarin
vermeldt u het afgesproken uurtarief, de opvangdagen en –tijden, etc.
Dit zijn standaardcontracten en worden aangeleverd door Flevokidscare
Aan het einde van iedere maand stuurt u uw urenregistratie op naar
Flevokidscare, wij zorgen er dan voor dat u wordt uitbetaald volgens het contract.
Heeft u meer of minder uren gewerkt dan in het contract vermeld staat dan wordt
dit per 3 maanden met u verrekend. Wanneer u werkt als erkend gastouder, dan
werkt u “wit” voor de belastingdienst. Dat betekent dat u elk jaar uw inkomsten
als gastouder opgeeft aan de belastingdienst. Hoeveel u moet afdragen hangt af
van persoonlijke omstandigheden. Het voordeel van het werk als gastouder is dat
u vrijgesteld bent van 19% btw-afdracht. Gastouders die veel kinderen opvangen
en daarmee een hoger inkomen verwerven, kunnen overwegen om zelfstandig
ondernemer te worden. U profiteert dan van verschillende belastingvoordelen
zoals zelfstandigen- en startersaftrek.

5.

Wat biedt Gastouderbureau Flevokidscare mij?

Bemiddeling
▪ bemiddeling voor gastkinderen
▪ bemiddeling tussen u en vraagouders bij conflicten
Veiligheid
▪ informatie over eerste hulp bij ongelukken
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▪ de mogelijkheid om een gratis cursus EHBO voor kinderen te volgen
▪ hulp om uw huis kindveilig te maken
Gezondheid
▪ informatie over gezondheidsrisico’s
▪ hulp om gezondheidsrisico’s in uw huis te beperken
Pedagogiek
▪ observatielijsten en –handleiding om de ontwikkeling van de
gastkinderen te volgen
▪ informatie en ideeën over spelmaterialen en activiteiten
▪ desgewenst thema-bijeenkomsten over diverse onderwerpen
Administratie
▪ voorbeelddocumenten zoals: “overeenkomst met de vraagouder”,
weekoverzicht
Algemeen
▪ elk kwartaal een informatieve nieuwsbrief

6 Hoe meld ik me aan bij Flevokidscare?
Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan vrijblijvend aan bij Flevokidscare via
onze website www.Flevokidscare.nl (button “Aanmelden Gastouders”).
Wilt u meer weten over gastouderopvang of over Flevokidscare? Kijk ook dan op
onze website www.Flevokidscare.nl
U kunt ook contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00u en 17.00u via telefoonnummer 036-5337598 of per e-mail op het adres
info@Flevokidscare.nl
Graag verwelkomen wij u bij Gastouderbureau Flevokidscare!
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