
Algemene informatie ‘Gastouders’ 

 

Wat is een gastouder 

Een gastouder biedt opvang in het eigen gezin. Het kind draait daarbij als het ware gewoon 

mee in het huisgezin: mee naar de winkel voor een boodschap, tussen de middag aan tafel 

voor een boterham en bijvoorbeeld mee naar de eendjes om ze te voeren. Uiteraard heeft de 

gastouder voldoende speelgoed voor het kind in huis en zijn het huis en de tuin 

kindvriendelijk en veilig. De minimum leeftijd voor een gastouder is 21 jaar. 

Gastouders worden geselecteerd op ervaring met opvoeden en verzorgen van kinderen. Het 

gastouderbureau staat borg voor de kwaliteit van de opvang die gastouders bieden door ze te 

ondersteunen in het werk. Bijvoorbeeld met het pedagogisch beleid, protocollen en 

deskundigheidsbevordering door jaarlijkse scholing. Gastouders dienen in het bezit te zijn van 

het diploma SPW 2, Helpende Zorg en Welzijn MBO niveau 2, uitstroom gastouders of een 

gelijkwaardige opleiding en ook een geldig kinder EHBO-diploma.  Binnenkort start er een 

korte cursus “EHBO bij kinderen” bij St Ludwina te Koewacht. De cursusavonden zijn 23 

oktober, 13 november en 20 november 2017. Deze cursus kost € 75,00; onderzoek ook de 

mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten via uw zorgverzekering.  

Bij deze EHBO-vereniging worden er ook cursussen georganiseerd voor een volwaardig 

EHBO-diploma. Voor de verplichte jaarlijkse herhalingslessen kan men terecht bij de  

EHBO-vereniging van Zuiddorpe. 

Alle gastouders en hun volwassen huisgenoten dienen bovendien in het bezit te zijn van een 

verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Gastouder worden 

Wat doet een gastouder? 

Je vangt in je eigen huis, naast eventuele eigen kinderen, kinderen op van ouders die werken. 

De kinderen zijn tussen de 0 en 13 jaar. Als gastouder ontvang je een vaste vergoeding per 

kind per uur. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal kinderen dat je opvangt en het aantal 

uren dat je opvang biedt.  

Je kunt op één of meerdere kinderen tegelijk passen, 5 uur per week of zelfs 50 uur per week, 

net wat je wilt. Een gastouder mag op maximaal 6 kinderen tegelijkertijd passen, eigen 

kinderen onder de 10 jaar meegerekend. 

 

 



Inschrijving bij het gastouderbureau 

Tijdens het kennismakingsbezoek bij je thuis worden zaken besproken als beschikbaarheid, 

aantal op te vangen kinderen, opvoeding, opleidingsniveau, kindvriendelijkheid, normen en 

waarden en controleren we je woning op veiligheid. Wanneer het gastouderbureau en jij nog 

steeds willen samenwerken gaan beide partijen een overeenkomst aan. Wanneer je aan alle 

voorwaarden voldoet word je aangemeld bij de gemeente. Vervolgens komt de GGD thuis 

controleren. Indien je als gastouder door de GGD bent goedgekeurd volgt opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang. Opname in het register is verplicht voor de (vraag) ouder 

om in aanmerking te komen. 

Continuïteit van de opvang 

Wanneer een gastouder ziek is of vakantie heeft, meldt hij/zij dit zo spoedig mogelijk bij 

de bemiddelingsmedewerker, die vervangende opvang kan regelen.  

Thuisopvang 

Bij thuisopvang komt een volledig geschoolde en gescreende gastouder thuis op de kinderen 

passen. Het grote voordeel is dat de kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving opgevangen 

worden. 

De gastouder heeft een overeenkomst met het gastouderbureau en een verklaring omtrent 

gedrag. De gastouder mag maximaal drie dagen per week oppassen en mag bij verschillende 

gezinnen thuisopvang doen. 


