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Inleiding

Een kind is het meest kostbare ter wereld. Als je overweegt om kinderopvang voor je zoon(s) of 
dochter(s) te regelen, of als je zelf kinderopvang wil gaan geven, wil je daarom het beste van het 
beste. Gastouderbureau Tante Betje wil je hier graag mee helpen.

Goed gevoel
Tante Betje is een kleinschalig gastouderbureau dat ernaar streeft verantwoorde, betrouwbare en 
plezierige opvang te regelen voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

We zijn ervan overtuigd dat een match in de eerste plaats goed moet voelen. Voor een goede 
match (zowel letterlijk als figuurlijk) moet er chemie zijn tussen een gastouder, vraagouder en het 
gastkind. Vertrouwen is een gevoel, niet iets wat een papiertje aan kan tonen (alhoewel dat 
'papiertje' natuurlijk wel aanwezig moet zijn!). 

Tante Betje bemiddelt tussen gast- en vraagouder en heeft tot doel mooie, stabiele en krachtige 
koppelingen tot stand te brengen.
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Krachtige koppelingen

Tante Betje is altijd op zoek naar enthousiaste gast- en vraagouders. We zoeken lieve, warme, 
hartelijke mensen die zich bij ons thuisvoelen. Het eerste contactmoment is via de e-mail of 
telefoon. 

Intakegesprek vraagouders
Met alle (potentiële) vraagouders voeren wij een telefonisch intakegesprek. Hierin komen vragen 
aan de orde als 'wat verwacht je van de gastouderopvang', 'wat zijn je wensen' en 'hoe gaat onze 
bemiddeling in zijn werk'? Hebben we een goed gevoel over elkaar? Dan sturen we de vraagouder 
na dit gesprek een invulformulier waarmee hij of zij een profiel op de website kan maken.

Kennismakingsgesprek gastouders
Gastouders die zich bij Tante Betje willen inschrijven, worden door een van onze medewerkers 
bezocht. Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen we bespreken welke eisen er door ons (en de 
wet) aan gastouders worden gesteld. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Onze gastouders. We voeren 
ook de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit – want niet alleen aan de gastouders, ook 
aan de opvanglocatie stellen wij strenge eisen. Door de zaak op deze manier aan te pakken, weten 
we zeker dat een gastkind in een veilige omgeving terecht komt.

Vinden en gevonden worden
Via de website van Tante Betje (www.tantebetje.nl) kunnen zowel gast- als vraagouders zichzelf 
gratis presenteren. Je kunt zelf op zoek gaan naar een geschikte match, of gevonden worden.

Geschikte match gevonden!
Als een vraag- of gastouder een partij vindt waarmee hij of zij denkt dat het zou kunnen klikken, 
dan brengt Tante Betje hen met elkaar in contact. Beide partijen kunnen rustig kennis maken. In 
eerste instantie telefonisch, maar daarna is het belangrijk om elkaar een keer 'live' te ontmoeten. 
Klikt het tussen de volwassenen? En is er chemie tussen de gastouder en het (potentiële) gastkind? 

Zijn alle partijen enthousiast over elkaar, dan komt een medewerker van Tante Betje langs om een 
koppelingsgesprek te voeren. Tijdens dit gesprek tekenen we de Overeenkomst tot koppeling en 
leggen we  afspraken vast over bijvoorbeeld de opvangtijden, het tarief, welke zorg precies nodig is 
en het wennen (zie Bijlage 1 voor een overzicht). Al deze aspecten kunnen de vraag- en gastouder 
zelf met elkaar bepalen. Ultieme flexibiliteit dus!

De opvang gaat van start
Tijdens het koppelingsgesprek hebben de vraag- en gastouder afgesproken wanneer de opvang 
ingaat. Vooraf is het fijn als het gastkind kan komen wennen. In deze wenuurtjes is het voor het 
kind fijn om iets vertrouwds mee te hebben, zoals een knuffelbeest of een doekje. Het is aan de 
gastouder om het kind op zijn of haar gemak te stellen. 
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Goede overdracht
Tante Betje vraagt al haar gastouders een overdracht te verzorgen. Dat kan op papier zijn, maar 
mag ook digitaal. In de overdracht staat wat er allemaal in het gastgezin is gebeurd tijdens de 
opvanguren. Dit geeft de vraagouder een beeld van de gang van zaken en de gastouder een 
overzicht van de ontwikkeling van het kind.

Denk bij de overdracht aan zaken als 'wat hebben we vandaag gedaan', 'wat hebben we gegeten' 
en 'waren er bijzonderheden'.
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Wat doet Tante Betje voor haar de vraag- en gastouders?

Werven en selecteren & kassiersfunctie
Gastouderbureau Tante Betje heeft drie taken. Ten eerste het werven en selecteren van vraag- en 
gastouders. Daarnaast hebben wij een kassiersfunctie. Dat betekent dat zij de schakel tussen 
vraag- en gastouder is wat betreft betaling. Concreet: de vraagouder betaalt Tante Betje, die op 
haar  beurt de gastouder betaalt.

Daarnaast begeleiden we de opvang. Dat doen we onder andere door:

Evaluatie
Zes weken na de eerste opvangdag evalueren we de koppeling. Als het goed is, is iedereen op dat 
moment aan de nieuwe situatie gewend. Mochten er bijzonderheden of vragen zijn, dan kunnen 
die op dit moment besproken worden.

Huisbezoek
Minstens één keer per jaar bezoekt Tante Betje haar gastouders. Eventuele problemen kunnen 
besproken worden, de risico-inventarisatie wordt nagelopen en we zien toe op de naleving van 
onze pedagogische protocollen.

Voortgangsgesprek
Tante Betje voert daarnaast minstens twee keer per jaar een voortgangsgesprek met zowel de 
vraag- als gastouder. In dit voortgangsgesprek bekijken we of de opvang naar wens verloopt.
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Onze gastouders

Het profiel van onze gastouders
Tante Betje heeft enthousiaste gastouders in haar bestand die dol zijn op kinderen en veel liefde en 
aandacht in de zorg voor hen steken.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen stellen we aan hen enkele praktische eisen:

− De gastouder dient in het bezit te zijn van minimaal een MBO-2 diploma Helpende zorg en 
welzijn, een EVC- certificaat of een ander diploma waarmee de gastouder aan de eisen 
voldoet.

− De gastouder bezit daarnaast een geregistreerd certificaat Eerste hulp aan Kinderen van het 
Oranje Kruis.

− De gastouder moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit geldt ook 
voor zijn of haar huisgenoten ouder dan 18 jaar.

− De gastouders dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de opvanguren. 
− De gastouders kent dit pedagogisch beleidsplan en ons protocol kindermishandeling en 

handelt ernaar. 

Eisen aan de opvanglocatie 
De opvanglocatie zal in de meeste gevallen het woonhuis van de gastouder zijn. Uiteraard zijn de 
eerste vereisten dat het huis schoon is en dat er naar hartenlust gespeeld kan en mag worden. De 
woning wordt daarnaast op veiligheidsmaatregelen gecontroleerd via de risico-inventarisatie van 
Tante Betje.

Om de kwaliteit verder te waarborgen hebben we een aantal extra criteria geformuleerd: 

− De gastouder mag slechts op één opvanglocatie oppassen.
− Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar, moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De grootte 

van deze ruimte dient afgestemd te zijn op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. 
− Zowel binnen als buiten dient er voldoende speelmogelijkheid te zijn, afgestemd op het 

aantal en de leeftijd van de kinderen. 
− De woning dient ten alle tijden volledig rookvrij te zijn. 

De risico-inventarisatie van Tante Betje is een betrouwbare tool om te controleren of de 
opvanglocatie (het huis en de tuin) aan alle eisen van veilige kinderopvang voldoet. Zaken die aan 
de orde komen zijn bijvoorbeeld rookmelders en beschermkapjes op de stopcontacten. 

De risico-inventarisatie wordt jaarlijks bij elke gastouder van Tante Betje herhaald.

Achterwacht
In een gezin kan er altijd iets gebeuren. Daarom vragen wij onze gastouders een achterwacht in de 
omgeving paraat te houden. In het geval van calamiteiten moet deze achterwacht snel aanwezig 
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kunnen zijn. 

Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?
Aan het aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen, zijn wettelijk beperkingen gesteld. 
Hieronder zetten we ze op een rijtje: 

− Een gastouder mag maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden 
eigen kinderen tot 10 jaar meegerekend.

− De gastouder mag niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal 
jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar. 

− Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 
twee kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. 

− Het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen is daarnaast 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. Het kan dus gebeuren 
dat een gastouder een kleine woning heeft dus bijvoorbeeld maar drie kinderen mag 
opvangen. 
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Tarieven

De vergoeding voor gastouderopvang bestaat uit twee componenten: de bemiddelingskosten en 
de uurvergoeding.

Bemiddelingskosten
De bemiddelingskosten zijn de kosten die Gastouderbureau Tante Betje in rekening brengt voor het 
bemiddelen en begeleiden van de opvang. We hebben geprobeerd deze kosten zo overzichtelijk en 
laag mogelijk te houden.

Bemiddelingskosten voor één kind: € 35
Bemiddelingskosten voor elk extra kind uit hetzelfde gezin: € 15

Uurvergoeding
De vraag- en gastouder zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de uurvergoeding. De overheid 
vergoed tot op een bepaalde hoogte de kinderopvang. Een overzicht hiervan is te vinden op 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Als richtlijn hanteren wij een uurtarief van € 4,55.

Urenregistratie
Bij de overeenkomst tot koppeling wordt berekend welk bedrag betaald dient te worden voor een 
heel jaar opvang. Zo berekenen we het vaste maandbedrag.

Via het urenregistratie-formulier (zie bijlage) kunnen wijzigingen in de opvang-tijden worden 
bijgehouden. (Dus alleen in de weken dat er meer of minder is opgepast, hoeft dit formulier te 
worden ingevuld.)

De gastouder stuurt ons het urenregistratie-formulier elektronisch. Tante Betje stuurt het formulier 
voor akkoord naar de vraagouder die dan zeven dagen krijgt om het formulier te controleren. 
(Hebben wij binnen deze periode geen reactie ontvangen, dan gaat de vraagouder automatisch 
akkoord met de mutatie.)

In januari maken we de balans op en voeren we een naheffing / teruggave uit.

Betaling 
De betaling van de vraagouder dient uiterlijk de 25e voor de opvangmaand bijgeschreven te zijn op 
rekeningnummer 1231.14.799 ten name van Gastouderbureau Tante Betje onder vermelding van 
de achternaam van de gastkinderen + de achternaam van de vraagouder.

De gastouder krijgt uiterlijk de 5e van de opvangmaand door Tante Betje betaald.
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Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, kan wel eens iets gebeuren. Wanneer een vraag- of gastouder een 
klacht heeft, kan hij of zij deze uiteraard bij Gastouderbureau Tante Betje indienen. De klacht kan 
gaan over ieder aspect van de organisatie of dienstverlening.

Het indienen van klachten en opmerkingen
Klachten kunnen zowel schriftelijk, telefonisch of per email kenbaar gemaakt worden.

Behandeling van de klacht
Binnen twee weken na het indiening van de klacht neemt een medewerker van Tante Betje contact 
op met de klacht-hebber, met als doel de klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen. 

Mocht er onverhoopt meer tijd nodig zijn om een terugkoppeling te geven, dan wordt de klacht-
hebber binnen deze termijn hiervan op de hoogte gesteld.

Geheimhouding
Voor alle gegevens met een vertrouwelijke karakter (of waarvan redelijkerwijs een vertrouwelijk 
karakter vermoeden kan worden) is geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen. 
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Betrouwbare opvang volgens Tante Betje
 
Hoe een kind zich ontwikkelt ligt zowel aan zijn/haar aangeboren aanleg (nature) als aan de 
omgeving (nurture). De gastouder zal een grote rol spelen in de ontplooiing van zijn of haar 
gastkinderen. Een hele verantwoordelijkheid!

Krachtige koppelingen
Wij streven ernaar koppelingen tot stand te brengen met gastouders die niet alleen prettige 
opvang creëren, maar die ook een veilige haven bieden en kinderen stimuleren zichzelf te 
ontplooien. Warmte en geborgenheid, daar gaat het om. Genoeg aandacht voor het individu, maar 
ook oog voor samen spelen en samen delen. Ruimte voor ieder kind om zich te ontwikkelen op zijn 
of haar eigen tempo. Bescherming en uitdaging.

De gastouder zorgt er mede voor dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen 
met respect voor anderen en zichzelf. 

Wanneer een vraagouder voor een gastouder kiest, gaat deze dan ook niet over één nacht ijs. 
Hetzelfde geldt andersom. Een gastkind gaat een wezenlijk onderdeel vormen van – in veel 
gevallen – het gezin en moet dus wel bij de gastouder passen. Tante Betje begeleidt beide partijen 
hier graag in.

Pedagogisch beleidsplan
Onze visie over opvoeden staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Elke vraag- en 
gastouder ontvangt hiervan een exemplaar en vragen wij dit plan te lezen. Alleen als zij achter de 
inhoud hiervan staan, willen wij met hen in zee gaan. 

Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit. Want het gaat wel om kinderen...
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Bijlage 1 Zaken die vraag- en gastouder moeten bespreken

Een groot voordeel van gastouderopvang is dat het kleinschalige opvang is die veel mogelijkheden 
voor flexibiliteit biedt. Zaken die Tante Betje niet dicteert, maar die onderling afgestemd worden 
door de vraag- en gastouder zijn minimaal:

− Voeding  
− hoe vaak wordt er gegeten?
− wat wordt er gegeten? Zijn er specifieke dieetwensen zoals koelmelkallergie of lust een 

kind bepaalde dingen niet?
− wordt er wel of geen snoep gegeven?
− rituelen bij het eten, zoals handen wassen, aan tafel blijven zitten, etc. 

− Zindelijkheid  
− hoe vaak verschonen?
− wanneer begint de zindelijkheidstraining?

− Slapen  
− waar slaapt het gastkind?
− wanneer en hoe lang slaapt het gastkind?
− zijn er specifieke slaaprituelen?
− hoe zorgt de gastouder 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?

− Hygiëne  
− hoe vaak worden de tanden gepoetst?
− wanneer worden de handen gewassen?
− gaat het gastkind in bad bij de gastouder?
− welke hygiëne standaard hebben de vraag- en gastouder bij het naar het toilet gaan?

− Opvang-tijden   
− Welke dagen is opvang nodig / beschikbaar? Is dat alleen door de week, of ook in het 

weekend, 's avonds of 's nachts?
− Vindt de opvang op vaste dagen plaats, of wordt er van de gastouder flexibiliteit 

verwacht, bijvoorbeeld in verband met een wisselrooster?
− Hoe staat de vraag- en gastouder tegenover extra dagen / uren?

− Maaltijden  
− Eet het gastkind met de gastouder mee?

− Ophaalmomenten  
− Wordt van de gastouder verwacht dat hij/zij het kind ergens ophaalt (bijvoorbeeld van 

school?) of wegbrengt?
− Wie verzorgt wat  

− De vraag- en gastouders spreken samen samen af wat het kind van thuis meeneemt en 
wat niet. Denk aan speelgoed / drinkbekers / luiers. 
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Bijlage 2
Formulier urenregistratie

OPVANGUREN

Dag Begintijd Eindtijd Totaal aantal uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Totaal
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