Richtlijnen gastouderopvang 2021
1.

De hoogte van het opvangtarief en de onkostenvergoedingen wordt bepaald
door de gastouder. Van een eventuele verhoging van het opvangtarief en/of de
onkostenvergoeding brengt de gastouder de ouder minimaal twee maanden van
te voren op de hoogte. Voor gastouderopvang in de woning van de ouder dient de
gastouder altijd het wettelijke minimum uurloon te ontvangen. Het minimumloon wordt
halfjaarlijks op 1 januari en 1 juli opgehoogd. Voor overige overeenkomsten adviseert
4Kids een opvangvergoeding van minimaal € 5,50 per kind per uur. Indien er daarnaast
onkostenvergoedingen in rekening worden gebracht, adviseert 4Kids het volgende:
• De vergoeding voor een broodmaaltijd is € 1,50 per kind;
• De vergoeding voor een warme maaltijd is € 2,25 per kind;
• De vergoeding voor vervoer per auto is € 0,19 per kilometer.

2.

De minimale opvangvergoeding is één uur en een kwartier per keer dat een kind door de
gastouder wordt opgevangen. Voor- en naschoolse opvang gelden bijvoorbeeld als twee
keer. De opvangtijd wordt op hele kwartieren afgerond in het voordeel van de gastouder.

3. De gastouder die niet werkt volgens de regeling dienstverlening aan huis heeft geen recht
op een opvangvergoeding en/of onkostenvergoeding wanneer hij/zij niet voor opvang kan
zorgen. Wanneer het kind niet aanwezig is (door bijvoorbeeld ziekte) heeft de gastouder
recht op de reguliere opvangvergoeding. Ouder en gastouder maken onderling afspraken
over doorbetaling gedurende vakanties en/of peuterspeelzaalbezoek van het kind.
4. De woning waarin de opvang van het kind plaatsvindt, is zo ingericht dat er voldoende
ruimte is om te spelen, te verzorgen en te slapen. Voor kinderen tot 1,5 jaar moet er een
aparte slaapruimte aanwezig zijn. Daarnaast moet er voldoende buitenspeelruimte zijn.
5.

De gastouder laat de zorg voor een kind niet over aan anderen.

6. De gastouder heeft kennis van de op 1 januari 2019 vernieuwde meldcode Huiselijk geweld
en kindermishandeling en handelt hiernaar. De gastouder heeft bovendien kennis van de
wettelijke meldplicht en handelt hiernaar.
7.

De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan
van 4Kids. De gastouder waarborgt de emotionele veiligheid van de gastkinderen. De
gastouder ondersteunt de gastkinderen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale
competenties. De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

8. De opvanglocatie is altijd volledig rookvrij en er zijn op iedere verdieping goed
functionerende rookmelders. De gastouder rookt niet ten tijde van de opvang. De
gastouder is in het bezit van een op de locatie afgestemd vluchtplan.
9.

Wanneer de opvang bij de gastouder plaatsvindt, draagt de gastouder zorg voor de
basisvoorzieningen die voor een goede opvang noodzakelijk zijn. De gastouder zorgt voor
de aanwezigheid van voldoende, gevarieerd en op de leeftijd van het gastkind afgestemd
speelgoed. Wanneer ouder en gastouder overeenkomen dat de gastouder aanvullende
voorzieningen treft, bestaat de mogelijkheid dat deze vergoed worden door de ouder.

10. Wanneer de gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, heeft zij een
achterwacht die in het geval van calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

11. Een medewerker van 4Kids bezoekt de gastouder jaarlijks minimaal twee keer. Met de
ouder wordt minimaal eenmaal per jaar de opvang geëvalueerd.
12. De ouder en gastouder stemmen de opvang en opvoeding van het kind onderling af.
Aanpassingen in het aantal opvanguren of de opvangvergoeding worden door ouder of
gastouder schriftelijk en tijdig aan 4Kids doorgegeven.
13. Een kind wordt niet alleen gelaten met een huisdier.
14. De gastouder spreekt tijdens het werk Nederlands. En eventueel daarnaast Fries of
een andere Nederlandse streektaal. De herkomst of toekomst van een gastkind kan het
noodzakelijk maken dat daarbij een andere taal wordt gevoerd tijdens de opvang. Deze taal
kan gehanteerd worden in één van onderstaande gevallen:
•
•

•
•

het kind is zeer recent vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd en moet nog
wennen;
de ouder heeft de gastouder te kennen gegeven dat hij/zij zijn/haar kind meertalig wil
opvoeden in verband met de herkomst van het kind. En het kind is de Nederlandse taal
reeds voldoende machtig;
het kind slechts tijdelijk in Nederland verblijft én naar een internationale school gaat;
het kind een andere taal wil aanleren in verband met aanstaand vertrek naar het
buitenland.

15. Wanneer de opvang bij de ouder thuis plaatsvindt, ontvangt de gastouder alleen bezoek
met toestemming van de ouder.
16. De gastouder vervoert het kind alleen in een draagdoek, bolderkar, fietskar, auto of per
(bak)fiets wanneer de ouder daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor
het toedienen van medicatie, inbakeren en buikslapen moet de ouder ook schriftelijk
toestemming te verlenen.
17. 4Kids verlangt van de gastouder een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een kopie van
een diploma/certificaat dat kwalificeert voor het beroep van gastouder. En een kopie van
een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.
18. De gastouder moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang en moet aan
4Kids worden gekoppeld. Vangt de gastouder de kinderen in haar eigen woning op? Dan
moeten alle volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen zich ook inschrijven
in het Personenregister kinderopvang. En aan 4Kids worden gekoppeld. Een persoon
is structureel aanwezig als deze persoon minstens één keer in de drie maanden een
halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie aanwezig is. Voorbeelden zijn: stagiairs,
vrijwilligers, de schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op
bezoek komt.
19. De gastouder vangt maximaal zes kinderen tegelijkertijd op, inclusief eigen kinderen tot
tien jaar. De gastouder mag niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen wanneer alle
aanwezige kinderen jonger zijn dan vier jaar. Er mogen niet meer dan vier kinderen van nul
en één jaar gelijktijdig aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van nul jaar.

20. Zowel tijdens als na de beëindiging van de opvang moet door alle betrokken personen
vertrouwelijk met privé-informatie worden omgegaan. Persoonlijke gegevens
worden door de gastouder en 4Kids behandeld volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Verzekeringen
21. De gastouder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor melding van zijn/haar hoedanigheid
als gastouder aan (al haar) eigen verzekeraar(s) - deze wettelijk geldende meldingsplicht is
niet overdraagbaar.
22. 4Kids beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering waarbij een secundaire dekking
voor ouders en gastouders is opgenomen. Alle andere verzekeringen die mogelijk dekking
bieden gaan in eerste instantie voor en de verzekering van 4Kids keert pas uit indien het
maximum schadebedrag is bereikt op de primaire polis.
23. De gastouder is opgenomen als verzekerde op de aansprakelijkheidsverzekering van
4Kids voor zover zij schade toebrengt aan of eigendommen van gastkinderen of aan of
eigendommen van ouders.
24. De ouders/respectievelijk de gastkinderen zijn opgenomen als verzekerde op de
aansprakelijkheidsverzekering van 4Kids voor zover zij schade toebrengen aan
eigendommen van de gastouders en/of andere derden ten tijde van de opvang. Hierbij
betreft het een secundaire dekking ten opzichte van de door ouders eigen gesloten
particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
25. Gestelde in artikel 23 en 24 geldt voor zover er geen andere verzekering, al dan niet
van oudere datum, van kracht is. En slechts voor zover de schade binnen de geldende
polisvoorwaarden onder de dekking valt.
26. Gestelde in artikel 23 en 24 beperkt zich tot de maximale gestelde verzekerde som op de
aansprakelijkheidsverzekering van 4Kids - respectievelijk EUR 2.500.000,- per aanspraak.
27. De op de aansprakelijkheidsverzekering van 4Kids vermelde eigen risico’s gelden voor
door gastouder en/of ouder (respectievelijk gastkinderen) veroorzaakte schades - deze
eigen risico’s worden te allen tijde niet door 4Kids overgenomen - respectievelijk EUR
250,- per aanspraak voor zaak- en/of opzichtschade en EUR 1.000,- per aanspraak voor
letselschade.
28. Medische handelingen die zijn omschreven als “voorbehouden handelingen” conform de
Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) vallen slechts en alleen
onder de verzekering mits is voldaan aan de in polis gestelde voorwaarden. Te allen tijde is
het daarom de verantwoordelijkheid en verplichting van gastouder én ouder (als wettelijk
vertegenwoordiger van het kind) hierover vooraf contact op te nemen met 4Kids om deze
voorwaarden te toetsen.

