Voor jou
Met een hart
voor kinderen
4kids.nl

Vind je het leuk om met kinderen te
werken? Ze te ondersteunen in hun
ontwikkeling? En doe je dat het
liefst met een kleine groep? Dan is
het werken als gastouder echt iets
voor jou.

Kleinschalig
Kinderopvang bij gastouders is kleinschalig. Je
vangt namelijk maximaal zes kinderen tegelijk
op. Volop aandacht voor de kinderen dus. Dit
doe je in je eigen huis of bij een gezin thuis. Bij
jou hebben kinderen plezier, En kunnen ze zich
op hun eigen manier ontwikkelen. Zo kunnen
ouders hun kind(eren) met een gerust hart bij je
achterlaten.

Flexibel
Als gastouder kun je veel zelf bepalen. Je
opvangtarief, maar ook waar en wanneer
je werkt. Thuis of bij een gezin. Het werken
als gastouder is dus heel flexibel en goed te
combineren met een eigen gezin.

Thuis of bij een
gezin. Aan jou
de keus!

Vind je het leuk om in je eigen huis op te vangen? Of liever bij een gezin
thuis? En wil je alleen opvang bieden voor kinderen van 0 tot 4 jaar? Of
ook buitenschoolse opvang voor kinderen die al naar de basisschool
gaan? Er zijn verschillende mogelijkheden en die delen we graag met je.

Bij jou thuis 		
Je bent eigen baas

Bij een gezin thuis
Word je graag gastouder? Maar doe je dat het
liefst bij een gezin thuis? Dan is deze optie echt

Je bent in je eigen vertrouwde omgeving

iets voor jou! Je maakt samen afspraken over
werktijden, werkzaamheden en dagindeling. Je

Je hebt geen reistijd

kunt de opvang dus vormgeven hoe jij en de
ouder fijn vinden.

Je wordt betaald per kind, per uur
Je hoeft je eigen huis niet geschikt te 		

Voorwaarde

maken om kinderen op te vangen

Je huis moet geschikt zijn om kinderen op te
vangen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je huis

Je ontvangt een vast bedrag per uur. 		

veilig en hygiënisch is. Maar ook dat je voldoende

Minimaal het minimum uurloon

gevarieerd speelgoed in huis hebt voor alle
leeftijden van de kinderen die je opvangt. Zo kan
elk kind zich op zijn of haar manier ontwikkelen.

Die blije smoeltjes. Zien dat je
gastkinderen opgroeien tot
echte persoontjes. Dat is wat
gastouderopvang voor mij zo
leuk maakt. Gastouder Alice

Er zijn twee varianten om bij een gezin thuis
op te vangen:

Alleen voor kinderen uit dat gezin
Je vangt op voor één of meerdere 		
kinderen van dat gezin
Maximaal drie dagen per week, per gezin

Bij familie

Bij ziekte word je, na twee wachtdagen, 		
zes weken doorbetaald tegen 70% van		

Wil je niet voor iedereen opvangen, maar alleen

het loon. Maar tenminste het 			

voor familie? Ook dat is mogelijk. Jij ontvangt

minimumloon

dan een bedrag per uur voor het opvangen
van de kinderen en de ouders ontvangen

Je hebt recht op vier weken doorbetaalde

kinderopvangtoeslag. Een leuke bijverdienste

vakantie per jaar

voor jou. Vertrouwd voor de kinderen en
voordelig voor de ouders.

Voor kinderen uit meerdere gezinnen
Ook kinderen uit andere gezinnen zijn 		

Opvang in een bekende woning. Met 		

welkom bij het gezin waar je opvangt

vertrouwde kinderen en ouders

Bij ziekte en vakantie heb je geen recht 		

Je wordt betaald per kind, per uur

op doorbetaling.

Bij ons profiteer je van...
een vaste bemiddelaar bij jou uit de regio die je begeleidt. En helpt bij het vinden van gezinnen;
een enthousiast team dat je altijd kunt bellen of mailen;
een pedagoog voor specifieke vragen;
een online opvangmarkt met jouw eigen profiel. Op de opvangmarkt kun je naar ouders zoeken. En
ouders kunnen jou vinden;
(gratis) promotiemateriaal om jezelf te promoten;
een breed aanbod aan cursussen, trainingen en workshops. Zo prikkelen we je om je te blijven ontwikkelen.
Ben je nog niet in het bezit van het juiste diploma? Volg dan onze diplomaroute mét 40% korting;
een eigen Mijn 4Kids omgeving. En een online urenregistratiesysteem. Zo heb je overal en altijd
inzicht in je opbrengsten en gewerkte uren;
de service dat wij de afspraken tussen jou en de ouder bespreken, op papier zetten en vastleggen in
een contract. Daarnaast kunnen wij je inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verzorgen;
betalingen die iedere dag worden verwerkt. Je hebt je verdiende geld dus snel op je eigen rekening staan;
een jaarlijks overzicht van alle opvanguren en vergoedingen. Hiermee doe je de aangifte
inkomstenbelasting;
ons pedagogisch werkplan. Hier vul je eenvoudig in hoe jij werkt en wat je de
kinderen meegeeft. Mooi om te laten zien aan de ouders en GGD;
ruime kennis en ervaring!

Er werken vriendelijke
mensen bij 4Kids. Het is een
professionele organisatie, die
toch ook een thuisgevoel geeft.
Gastouder Mariska

Wat moet ik
regelen als ik
gastouder wil
worden?

Wanneer je als gastouder wilt werken moet je geregistreerd staan in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK staan alle gastouders
die zijn goedgekeurd door de GGD. Hiervoor doorloop je een aantal
stappen. Natuurlijk helpen we je daarbij!
Stap 1

De juiste leeftijd

Stap 3

Eerste Hulp aan Kinderen

Je moet minimaal 18 jaar zijn om te kunnen

Naast je diploma heb je een geldig certificaat

starten als gastouder. Je kunt natuurlijk al wel

Eerste Hulp aan Kinderen nodig. Wanneer je

eerder beginnen met een opleiding als je die nog

nog geen geldig certificaat hebt kun je deze via

nodig hebt.

ons behalen. Ook financieel kunnen we je hierin
ondersteunen.

Stap 2

Het juiste diploma

Stap 4

Gratis inschrijven

Om als gastouder te starten heb je een diploma

Het is tijd om op zoek te gaan naar een gezin.

nodig. Er zijn veel diploma’s waarmee je aan de

Hiervoor kun je je gratis inschrijven op onze

slag kunt als gastouder. Kijk op 4kids.nl/diplomas

opvangmarkt. Hiermee laat je zien wie je bent en

of jouw diploma er ook tussen staat. Ben je nog

op welke dagen je beschikbaar bent. Je kunt zien

niet in het bezit van het juiste diploma? Dan kun

welke gezinnen bij jou in de buurt een gastouder

je bij ons de diplomaroute MBO-2 Helpende Zorg

zoeken en ouders kunnen jou ook vinden.

en Welzijn volgen. Met 40% korting! Je kunt het
gehele jaar door starten met de diplomaroute.

Daarnaast kan onze 4Kids-bemiddelaar bij

Laatste stap

Inschrijving LRK

jou in de regio je helpen met het vinden van
gastkinderen. Of ze kan je kennis laten maken

Het laatste wat geregeld moet worden is de

met de gezinnen die al bij ons bekend zijn en een

registratie in het Landelijk Register Kinderopvang

gastouder zoeken.

(LRK). Hiervoor sturen wij alle documenten op
naar de gemeente. De gemeente zorgt ervoor

Stap 5

Verklaring Omtrent Gedrag

dat de GGD bij je opvanglocatie langskomt voor
de inspectie. Bij sommige gemeentes moet je

Heb je een gezin gevonden? Leuk! Nu vraag je

leges betalen voor het inschrijven als gastouder

een VOG aan bij de gemeente waar je woont.

in het LRK. Informeer bij je gemeente of en

Vind je het fijn als wij dat voor je doen? Dat

hoeveel leges je moet betalen. Zodra de GGD

kan! Je krijgt een VOG als blijkt dat je gedrag

goedkeuring heeft gegeven maken wij het

in het verleden geen bezwaar vormt voor jouw

laatste papierwerk in orde en is het officieel!

werk als gastouder. Ga je opvang verzorgen in

Je kunt aan de slag!

je eigen huis? Dan moeten huisgenoten van
18 jaar en ouder ook over een VOG beschikken.
Zodra je VOG binnen is kun je je inschrijven in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).

Stap 6

Risico-inventarisatie

Het is tijd voor de risico-inventarisatie. Een
4Kids-bemiddelaar bij jou uit de regio komt bij
je langs om te kijken of je opvanglocatie voldoet
aan alle voorwaarden. Zodat jij straks veilige
opvang kunt bieden.

Tip!
Woon je in een huurwoning en wil
je thuis opvangen? Vergeet dan
niet bij je verhuurder te vragen of
gastouderopvang is toegestaan in
jouw woning.

Wij doen het
voor jou
4Kids is een gastouderbureau dat staat
voor persoonlijk contact. Dat vinden we
écht belangrijk. Elke dag zorgen wij ervoor
dat de opvang goed geregeld is. Zo heb jij
alle aandacht voor de kinderen en kunnen
ouders hun kind(eren) met een gerust hart
aan jou toevertrouwen. Met onze cursussen
en workshops prikkelen we je om je te blijven
ontwikkelen. En natuurlijk delen wij onze ruime
kennis en ervaring graag met je!

Écht persoonlijk
We hebben in iedere regio een vaste bemiddelaar
en een enthousiast 4Kids-team op kantoor. Zo
houden we de lijnen kort en persoonlijk. Dat merk
je als je met ons belt en als we bij je langskomen.
Maar ook als we ‘gewoon’ achter de computer
zitten om ervoor te zorgen dat jij je administratie
zo gemakkelijk mogelijk kunt doen.

Tip!
Schrijf je alvast gratis in op onze opvangmarkt. Je laat
hiermee zien wie je bent en wanneer je beschikbaar
bent. Daarnaast kun je een groot gedeelte van de
gezinnen zien die bij jou in de buurt op zoek zijn naar
een gastouder. En ouders kunnen jou vinden.

Gelukkige kinderen, ouders en
gastouders. Daar doen we het
voor! Wij kijken ernaar uit om
kennis te maken! Jij ook?

Marktplein 8
8141 AG Heino
0572-341000
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www.4kids.nl

