
GASTOUDEROPVANG: OPVANG AAN HUIS  

Opvang in het huis van de ouder(s)  
Gastouderopvang vindt over het algemeen plaats in het huis van de gastouder. Er is ook 
steeds vaker behoefte aan opvang bij de ouders thuis. Bijvoorbeeld wanneer een gezin met 
meerdere kinderen voor de opvang van hun schoolgaande kinderen gebonden is aan een 

bepaalde buurt. Gastouderbureau ’t Groene Hart wil, indien mogelijk, op dergelijke vragen 
van ouders ingaan. We werken daarbij aan de hand van de “regeling dienstverlening aan 
huis”. Op basis van deze regeling sluiten gastouder en ouder een arbeidsovereenkomst met 
elkaar af. Door de opvang op maximaal 3 dagen te laten plaatsvinden, vervalt voor de ouder 
een aantal belangrijke verplichtingen, zoals het inhouden van loonbelasting en 
premieafdracht werknemersverzekeringen. De gastouder kan ook geen aanspraak maken op 
uitkeringen in het kader van de WW, Ziektewet en WAO. De ouder is wel verplicht om de 
gastouder bij ziekte zes weken door te betalen. Voor de opvang aan huis geldt een vast 
uurtarief. Dit uurtarief is onafhankelijk van het aantal kinderen dat opgevangen wordt. Dus 
voor één kind wordt evenveel betaald als voor vier kinderen. Het opvangtarief wordt ieder 
jaar opnieuw vastgesteld. Dit bedrag wordt betaald aan de gastouder. Daarnaast betaalt de 
ouder per kind aan het gastouderbureau een bedrag inzake bureau- en begeleidingskosten.. 
Voor de opvang van de kinderen in het huis van de ouder(s) gelden de regels en richtlijnen 
die het gastouderbureau hanteert.  
 
Wat houdt opvang aan huis in?  

De gastouder verzorgt de gastkinderen in het huis van de ouders. Indien nodig, brengt ze 
kinderen van en naar school, clubjes en dergelijke. De gastouder vervangt de ouders tijdens 
hun afwezigheid. Het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de gastouder. Het Gastouderbureau bemiddelt alleen voor de 
opvang van de kinderen! Huishoudelijke werkzaamheden die direct betrekking hebben op de 
verzorging van de kinderen, zoals bijvoorbeeld een klein afwasje, vuile luiers in de week 
zetten, speelgoed opruimen, horen uiteraard wel de taak van de gastouder(s).  
 
Een veilige omgeving voor kinderen en gastouders  

De medewerker van het Gastouderbureau zal tijdens het inschrijfgesprek met de ouder de 
werkomgeving, in dit geval het huis van de ouder, beoordelen op veiligheid voor de kinderen 
én de gastouder. Er wordt een risico-inventarisatie gemaakt met betrekking tot de veiligheid 
en gezondheid van de opvangomgeving. De medewerker bespreekt eventuele onveilige of 
ongezonde situaties met de ouder en overlegt over mogelijke aanpassingen. De ouder is 
verantwoordelijk voor de aanpassingen die noodzakelijk of gewenst zijn.  
In het kader het Landelijk Register Kinderopvang kan de GGD steekproefsgewijs de 
opvanglocatie (het huis van de ouders) controleren op veiligheid en hygiëne. De gastouder 
moet uiteraard voldoen aan de wettelijk gestelde eisen in het kader van opleiding e.d. 
  
Regels voor de gastouder  

De gastouder is werkzaam in het huis van de ouder(s). Ze is verantwoordelijk voor de 
verzorging en begeleiding van de kinderen. De regels en richtlijnen die het Gastouderbureau 
voor de gastouderopvang hanteert worden voor zover van toepassing gevolgd.  


