
Startersgids
voor gastouders



Heb je na het lezen van deze 
startersgids nog vragen over het 

gastouderschap?
Neem dan contact met ons op!

Hallo!
Welkom bij de startersgids voor gastouders. Deze gids is bedoeld voor 
mensen die gastouder willen worden, die net gastouder geworden zijn, 
maar bevat ook nuttige informatie voor als je al langer gastouder bent. 

Deze startersgids is opgedeeld in drie delen. In deel 1 geven we je 
antwoord op vragen die je misschien zult hebben over het gastouder-
schap, en hoe je gastouder kunt worden. In het tweede deel geven we 
bruikbare tips voor gastouders, zowel voor net begonnen gastouders 
als voor mensen die al langer als gastouder actief zijn. Tot slot vertellen 
we je graag wat meer over wie wij zijn en wat de voordelen zijn van 
gastouderschap bij Roodkapje.



Ik wil gastouder worden!

Deel 1

Wanneer je dit leest heb je waarschijnlijk interesse om zelf gastouder te 
worden, of je wilt in ieder geval weten wat het gastouderschap zoal in-
houdt. Dan ben je bij ons aan het juiste adres! In dit hoofdstuk geven we 
je antwoord op de volgende vragen:

   Wat is gastouderopvang precies?

   Wat doet een gastouder?

   Wat heb ik nodig om gastouder te worden? 

   Hoe word ik gastouder?

   Wat kost het om gastouder te worden?
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Je bouwt als gastouder een band op 
met een kind die onvergetelijk is. 
Die band blijft bestaan ook al zijn 

de kinderen ouder.



Wat is gastouderopvang precies?

Gastouderopvang is professionele kinderopvang in een persoonlijke, 
huiselijke setting. Een gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijk 
opvangen, waardoor ieder kind veel meer persoonlijke aandacht krijgt 
dan op reguliere kinderopvang. Bovendien zijn kinderen veel meer op 
hun gemak doordat de opvang plaatsvindt in een kleinschalige, gezellige 
thuissituatie. 
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Bij Roodkapje zijn 3 vormen 
van gastouderopvang mogelijk

Opvang bij de gastouder thuis
betekent dat jij als gastouder maximaal 6 kinderen opvangt in jouw 
eigen woning. Je kunt zo meerdere kinderen tegelijk opvangen, 
waardoor zij ook met andere kinderen in contact komen. Je wordt 
per uur per kind betaald. Eventueel meerderjarige huisgenoten 
dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleg-
gen en zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang. 

Opvang bij de (vraag)ouder thuis
is gastouderopvang op locatie; de gastouder vangt kinderen op in 
hun eigen thuissituatie. Ideaal als jouw woning niet geschikt is voor 
opvang of als je je eigen woning liever privé houdt. Onderling 
maak je afspraken over werkzaamheden en tijden. Je wordt per 
kind per uur betaald, of je kiest voor een vast bedrag per uur 
ongeacht het aantal kinderen. 

Opvang bij een andere (vraag)ouder thuis



Wat doet een gastouder?2

Een gastouder vangt kinderen op voor ouders die hun kind graag naar 
een persoonlijke, kleinschalige opvang brengen. Een gastouder kan dus 
iemand zijn die de ouders gevonden hebben via een netwerk (gastou-
derbureau) maar het kan ook een buurvrouw, vriendin of grootouder zijn. 
Een gastouder bepaalt altijd in overleg met de vraagouder wanneer de 
opvang plaatsvindt; vaak zal dit gedurende werkuren van de ouders zijn. 
Meestal is dit op vaste tijdstippen, maar het kan ook voorkomen dat een 
gastouder kiest voor een flexibele opvang, bijvoorbeeld wanneer ouders 
onregelmatige werktijden hebben, of ze werken in de avonden of week-
enden. Als gastouder ben je vrij om je eigen uurtarief te bepalen.

Wat heb ik nodig om gastouder te worden?3

Gastouderopvang is een mooie, verantwoordelijke taak waar vanuit de 
overheid deskundigheidseisen aan worden gesteld. Je hebt een diploma 
nodig. Ook dient jouw woning geschikt te zijn voor gastouderopvang 
indien je ervoor kiest om kinderen thuis op te vangen. Denk bijvoorbeeld 
aan voldoende ruimte, een veilige inrichting, en de aanwezigheid van vol-
doend passend speelgoed. 

Om gastouder te worden heb je het diploma Helpende Zorg & Welzijn 
(niveau 2) nodig. Ook dien je te beschikken over een certificaat 
kinder-EHBO. Indien je niet over het juiste diploma beschikt kun je hier 
kijken of jouw diploma vrijgesteld is, of dat jouw opleiding lijkt op één 
van de referentie-opleidingen waarvoor je erkenning beroepskwalificatie 
aan kunt vragen. 



Hoe word ik gastouder?4

Heb je (nog) geen geschikt diploma? Dan kun je binnen 6 maanden het 
diploma Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 halen middels een diploma-
route. Dit is anders dan een opleiding omdat je zo meteen examen kunt 
doen. Hiervoor moet je voldoen aan de volgende eisen:

Je bent 18 jaar of ouder

Je spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of 
hoger

Je hebt 400 uur oppaservaring opgedaan in de 
afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het 
afgelopen jaar. Of je hebt zelf kinderen opgevoed 
(minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren 
minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan 
minimaal 50 uur in het afgelopen jaar.

Je hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van 
(bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, 
jong schoolkind)

Je hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten 
waar een gastouder mee te maken krijgt. Check hier 
de aspecten waarmee je ervaring moet hebben.

Je voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis 
en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie 
van je diploma, of je beschikt over voldoende 
praktijkervaring waardoor je in aanmerking komt 
voor een toelatingsonderzoek.

(Laat je niet afschrikken door deze eisen,
het slagingspercentage ligt rond de 95%!)

Kijk voor meer informatie op Diplomaroute.nl of neem contact met ons op!



Wat kost het om gastouder te worden?5

De kosten voor de diplomaroute tot gecertificeerd gastouder bedragen 
€ 1.175. Je betaalt eerst € 300 voor inschrijving en vervolgens € 250 voor 
schriftelijke en centrale examens. Als laatste betaal je € 625 voor het 
praktijkexamen en een keuzedeel examens. Deze studiekosten zijn fiscaal 
aftrekbaar. Neem daarvoor een kijkje bij de Belastingdienst. Roodkapje 
rekent géén inschrijvingskosten voor jou als gastouder!

Interesse om gastouder te worden? Schrijf je dan kosteloos en geheel 
vrijblijvend in en we nemen snel contact met je op. 



Tips voor gastouders

Deel 2

Of je nu nog maar net gastouder bent of al jaren bezig bent, of je over-
weegt om gastouder te worden – je zult af en toe vragen hebben over 
hoe bepaalde zaken geregeld zijn. Daarom hebben wij in dit gedeelte 
een paar vragen verzameld die wij vaak te horen krijgen. Ook hebben we 
handige tips voor je op een rijtje gezet! Je leest hier:

   Tips voor je belastingaangifte

   Hoe word ik gevonden als gastouder? 
   Hoe kom ik in contact met vraag ouders?

   De voordelen van gastouders bij Roodkapje 

   Hoe houd ik mijn administratie bij?
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Een persoonlijke consulente zorgt niet alleen voor de controles 
op de locatie. Ook kun je bij haar terecht met vragen of een goed 
gesprek. Fijn dat het dan altijd dezelfde persoon is waar je jouw 

verhaal aan kwijt kunt.



Tips voor je belastingaangifte

Als gastouder moet je je inkomen opgeven in je belastingaangifte. 
Inkomsten moeten worden aangegeven als inkomsten uit overige werk-
zaamheden. Meer uitleg hierover vind je in het Handboek Ondernemen 
van de Belastingdienst.
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Wist je dat veel gemaakte kosten hierop in mindering gebracht kunnen 
worden? Het gaat om zakelijke kosten die binnen redelijke grenzen 
gemaakt zijn om je werk als gastouder te kunnen uitoefenen. Denk daarbij 
aan de volgende kosten:

Kosten voor educatie en vermaak
onder andere speelgoed, kinderboeken, knutselmateriaal, lidmaat-
schappen voor bibliotheek of kinderboerderij, abonnementen op 
kinderbladen, entreebewijzen en versnaperingen voor uitjes.

Kosten voor veiligheid en voorzieningen
onder andere EHBO-materiaal, veiligheidsvoorzieningen zoals 
traphekjes en stopcontactbeveiligers, luiers, billendoekjes, kinder-
wagen, babybad, flessenwarmer, bestek en bekers.

Kosten voor schoonmaken en wassen
onder andere schoonmaakmateriaal, extra leegbeurten voor 
je grijscontainer, maar ook kosten voor een wasbeurt (€ 1,00) of 
droogbeurt (€ 1,30)

Reiskosten
aftrekbaar tegen € 0,19 per kilometer voor zakelijke kilometers mits 
vastgelegd in een kilometerregistratie



Telefoon-, computer- en verkoopkosten
onder andere zakelijke gesprekskosten, zakelijke abonnements-
kosten, reclame- en advertentiekosten, en internetkosten zoals 
hosting en domeinregistratie.

Kantoorkosten en overige kosten
onder andere kantoorartikelen, VOG-verklaringen, kosten leges 
voor inschrijving LRKP, zakelijke verzekeringen, bankkosten, admi-
nistratiekosten, boekhoudkosten, eventuele gastouderkosten.

Investeringen boven de € 450 worden in vijf jaar afgeschreven. De kosten 
voor eten en drinken van kinderen zijn lastig te bepalen, maar een redelijk 
gemiddelde ligt ergens tussen € 2 en € 5 per kind per dag, afhankelijk van 
het aantal maaltijden en de leeftijd van de kinderen. 

Zorg dat je je bonnetjes en rekeningen goed bewaart om je uitgaven 
mee aan te kunnen tonen. Houd daarbij ook het verschil in de gaten tus-
sen persoonlijke uitgaven en uitgaven als gastouder. Zorg ervoor dat het 
deel van de kosten dat je op jouw gastouderschap laat ‘drukken’ redelijk 
en aannemelijk is.



Hoe word ik gevonden als gastouder?2

Met onze nieuwe Klikwebsite is het voor gast- en vraagouders 
eenvoudig om met elkaar in contact te komen. Je kunt als gastouder een 
oproep plaatsen of reageren op de oproep van een vraagouder. Via de 
Klikwebsite is het eerste contact zo gelegd. 

Daarnaast kun je als gastouder ook op andere plekken reclame maken 
voor jouw gastoudeopvang. Denk daarbij aan lokale media zoals blaad-
jes, maar je kunt ook op internet adverteren via bijvoorbeeld Facebook 
of Google. Wil je meer weten over hoe je kunt opvallen als gastouder? 
Neem contact met ons op, wellicht hebben we nog handige tips voor je. 

Hoe houd ik mijn administratie bij?3

Middels ons online administratiesysteem Portabase kun je snel en eenvoudig jouw 
administratie opvragen en bijhouden. Geen Excel-lijstjes of handgeschreven uurre-
gistraties meer – Portabase maakt het mogelijk om een duidelijke online urenadmi-
nistratie bij te houden. Vraagouders kunnen deze direct ondertekenen, waardoor 
deze uren ook sneller in ons betalingssysteem geregistreerd worden. 

Dankzij Portabase zijn veel gegevens voor jou als gastouder snel inzichtelijk. 
Denk bijvoorbeeld aan:

Hoe kom ik in contact met een vraagouder?

• Jouw daadwerkelijke opvangkosten en verdiensten
• Online urenregistratie
• Een overzichtelijk schema van maandelijkse factureringen en betalingen
• Snel toegang tot opvanggegevens en digitale documenten
• Jouw consulent zal de jaarlijkse risico-inventarisatie digitaal uitvoeren



De voordelen van gastouders bij Roodkapje4

Géén inschrijvingskosten!

• Een landelijk netwerk: er is altijd een consulent in de buurt!
• Minimaal 2 keer per jaar een bezoek van je persoonlijke consulent
• Jaarlijks persoonlijk evaluatiegesprek met gastouder en vraagouder

• Jaarlijkse toetsing op veiligheid van de opvanglocatie
• Gratis bijscholing op het gebied van meldcode kindermishandeling, 

pedagogisch werkplan, brandbeveiliging en gezonde kinderop-
vang 

• Gratis cursus kinder-EHBO en eens per 2 jaar een gratis herhalings-
cursus dicht bij huis

• Ondersteuning tijdens diplomaroute en examen

Aangesloten bij Landelijk Platform Gastouderopvang, de Branche-
organisatie Kinderopvang & KennisNetwerk GastouderOpvang 
(KNGO)

• Pedagogische helpdesk voor vragen over opvoeding en 
     ontwikkeling
• Persoonlijke begeleiding tijdens je opleidings- en 
     ontwikkelingstraject
• Deskundig advies van experts op het gebied van gastouderopvang
• Juridisch en fiscaal advies en ondersteuning van onze experts

Mogelijkheid tot afsluiten aansprakelijkheidsverzekering als gastouder



Over Roodkapje

Deel 3

We maken graag van de gelegenheid gebruik om onszelf voor te stellen. 
Wij zijn als gastouderbureau al sinds 2007 actief op landelijk niveau en 
staan klaar voor jou met onze expertise en professionaliteit. Hieronder 
lees je wat wij precies doen en waarom je voor ons zou moeten kiezen. 

   Wat doet Roodkapje?

   Waarom zou je kiezen voor Roodkapje?
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Wist je dat...  gastouders ook ‘s nachts en in het 
weekend kinderen kunnen opvangen?



Wat doet Roodkapje?

Roodkapje is een betrouwbaar en professioneel gastouderbureau dat op 
landelijk niveau faciliteert in gastouderopvang. Wij brengen gastouders 
en vraagouders eenvoudig met elkaar in contact middels onze Klikweb-
site. Roodkapje heeft een landelijk netwerk, waarmee wij zorgen dat iede-
re gast- en vraagouder een eigen consulent heeft. Je hebt dus altijd een 
vast aanspreekpunt die jou kent en die jouw vragen kan beantwoorden. 
Roodkapje gelooft in de kracht van het gastouderschap: kleinschalige en 
persoonlijke opvang die een positief effect heeft op de ontwikkeling van 
kinderen. Het is een verantwoordelijke taak, maar wel een hele mooie!
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Waarom zou je kiezen voor Roodkapje?2

Bij Roodkapje maak je deel uit van een van de grootste gastouderbureaus 
van Nederland. De kracht van zo’n groot netwerk is dat we onze kennis 
en expertise op landelijk niveau in kunnen zetten. Tegelijkertijd is het een 
garantie dat wij je altijd een persoonlijke consulent in de buurt kunnen bie-
den. Iemand die jou kent, die weet welke kinderen je opvangt, iemand die 
dus snel kan schakelen als jij met vragen zit. Ook hebben wij een afdeling 
met financiële en juridische experts die jou kunnen bijstaan als het gaat om 
toeslagen en belastingaangifte.

Bovendien betekent kiezen voor Roodkapje ook kiezen voor professiona-
liteit voor jou als gastouder. Het betekent dat je bezit over de juiste kennis 
en papieren, en dat jij voldoet aan alle geldende kwaliteitseisen die vanuit 
de overheid worden gesteld aan gastouderopvang.

Wil je meer weten over Gastouderbureau Roodkapje of heb je interesse om 
zelf gastouder te worden? Neem contact met ons op!


