GASTOUDERBUREAU

Beschrijving
Een gastouderbureau is de tussenpersoon tussen ouders van opvangkinderen en de
gastouder. Het gastouderbureau begeleidt ouders in hun zoektocht naar een geschikte
opvang en gastouders in hun zoektocht naar werk.
Verantwoordelijkheden gastouderbureau:
Een gastouder is wettelijk verplicht om zich bij een gastouderbureau in te schrijven. Het
bureau helpt de gastouder vervolgens om aan alle wettelijke eisen voor gastouderschap te
voldoen. Het gastouderbureau is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit, professionaliteit
en veiligheid van de gastouderopvang.
Een gastouder dient aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat hij of zij in het bestand
van het gastouderbureau kan worden opgenomen. Een gastouder moet bijvoorbeeld in het
bezit zijn van een passend diploma en een certificaat Eerste Hulp aan kinderen en een
Verklaring Omtrent het Gedrag. Past de gastouder op meer dan drie kinderen tegelijk, dan
moet er bovendien altijd een tweede volwassene beschikbaar zijn die in geval van nood
binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig kan zijn.
Als gastouder mag je maximaal zes opvangkinderen jonger dan 13 jaar tegelijkertijd
opvangen (je eigen kinderen tellen ook mee voor het maximum mits ze jonger zijn dan 10
jaar)
•

Maximaal vijf kinderen jonger dan 4 jaar

•

Maximaal vier opvangkinderen jonger dan 2 jaar

•

Maximaal twee opvangkinderen jonger dan 1 jaar

Voor wie is een gastouderbureau bedoeld?
De gastouderopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken oud tot en met 12 jaar.

Heb ik een indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
Ouders kunnen zich inschrijven bij het gastouderbureau, dan vindt er eerst een
intakegesprek plaats waarin de wensen van de ouders worden besproken. Vervolgens zorgt
het gastouderbureau voor een koppeling met een geschikte gastouder. Dat gebeurt vaak
middels een koppelingsgesprek waarbij zowel de ouders als de gastouder worden
uitgenodigd. Het gastouderbureau stelt bij een geschikte match het contract op en sluit de
overeenkomst. Tot slot zorgt het gastouderbureau voor een periodiek evaluatiegesprek
tussen de ouders en de gastouder.
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Wat is de eigen bijdrage?
Ouders kunnen voor gastouderopvang kinderopvangtoeslag aanvragen. Hiervoor dient een
gastouder wel te zijn ingeschreven bij een gecertificeerd gastouderbureau.
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.
De toeslag aanvragen kunt u op de volgende website:
www.rijksoverheid.nl

Contactgegevens
Kinderopvang via “Steentje”
Website: https://steentje.info
Gastouderopvang MiKado Breda & omgeving
Website: www.gob-mikado.nl
Welkom Kind
Website: https://gastouders-kinderopvang-welkom-kind.nl
4Kids
Website: www.4kids.nl
Kinderopvang.org
Website: https://www.kinderopvang.org/provincie/Noord-Brabant/
Gastouderbureau ViaViela
Website: https://www.viaviela.nl
Kober kind aan huis
Website: http://www.kober.nl
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