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Voorwoord 

 

Betaal de Oppas is een erkend gastouderbureau, dat in 2007 door ouders is opgericht. Ons 

gastouderbureau houdt zich bezig met  gastouderopvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.  

In de Wet kinderopvang is gastouderopvang omschreven als kinderopvang binnen een gezinssituatie in 

de woning waar de ouder of gastouder zijn hoofdverblijf heeft.  

Kleinschalige kinderopvang, gastouderopvang, biedt voor kinderen een natuurlijke en belangrijke bijdrage 

aan het ontwikkelen van gehechtheid en zelfvertrouwen. Want het allerbelangrijkste is dat een gastkind 

met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. 

 

De Wet kinderopvang richt zich vooral op de kwaliteit van kinderopvang en de financiering van 

opvangkosten. In deze wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen een kinderopvangorganisatie moet 

voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn vooral gericht op de veiligheid voor kinderen. Daarnaast worden 

bijvoorbeeld ook eisen gesteld aan de kwaliteit van huisvesting, van het spel- en ontwikkelingsmateriaal 

en van medezeggenschap door ouders. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de 

kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD dan ook regelmatig inspecties uit. 

 

Naast kwaliteit regelt de Wet kinderopvang de financiering van de opvangkosten. Vraagouders kunnen in 

aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van de rijksoverheid als ze 

beiden werk combineren met de zorg voor hun kinderen. Het Rijk betaalt een bepaald percentage van de 

opvangkosten die ouders maken. Dat percentage is afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen, het 

aantal kinderen in het gezin dat gebruik maakt van kinderopvang en de uurprijs die ouders betalen voor 

de kinderopvang. Vraagouders vragen de tegemoetkoming van het Rijk zelf één keer per jaar aan bij de 

Belastingdienst. 

 

Betaal de Oppas streeft naar hoge kwaliteit van gastouderopvang, waarin het belang van het kind centraal 

staat. Dit kwaliteitshandboek biedt kwaliteitsrichtlijnen waar gastouders en ouders/verzorgers op terug 

kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang 

met kinderen en bij de opvoeding. 

 

 



 

 
Kwaliteitshandboek januari 2021 

  

  3 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord           2 

Inhoudsopgave          3 

Inleiding           4 

Activiteiten gastouderbureau Betaal de Oppas     5 

Intake en koppeling         5 

Kassiersfunctie           5 

  

Risico inventarisaties veiligheid en gezondheid     6 

Risico inventarisatie gezondheid       6 

Risico inventarisatie veiligheid        6 

Beleid risico inventarisatie met opvang in de woning van de 

ouder            7 

Beleid risico inventarisatie met opvang in de woning van de gastouder 8 

Oplossingslijst risico inventarisatie lijsten gezondheid en veiligheid  9 

Kwaliteitssysteem          10 

Verwachtingen van een gastouder       11 

 Eisen aan de gastouder 

 Houding ten opzichte van het gastouderbureau 

 Houding ten opzichte van de ouder 

 Gezin van de gastouder 

 Aantal kinderen 

Competenties van de gastouder       12 

Algemeen 

Persoonlijk 

Motivatie 

Pedagogische kwaliteiten 

Houding ten aanzien van veiligheid  

Toetsingseisen opvang omgeving       13 

De opvangomgeving         13 

Protocol kindermishandeling        14 

Communicatie tussen de ouders en gastouder     15 

Oudercommissie          16 

Klachten           19 

Definities en afkortingen         20 

Bijlages 

 Oplossingslijst gezondheidsinventarisatie     22 

 Oplossingslijst veiligheidsinventarisatie     29 

 Checklist brandveiligheid       39 

Registratieformulier ongevallen      47 

 

     
       



 

 
Kwaliteitshandboek januari 2021 

  

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inleiding 

 

In onze gastouderbegeleiding werken wij voortdurend aan kwaliteitsverbetering door middel van een 

kwaliteitssysteem. Onze werkwijze, beleidsstukken, procedures, protocollen en werkinstructies zijn 

vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Alle medewerkers en onze oudercommissie zijn bekend met de 

inhoud van dit handboek en kunnen hiernaar vanuit hun eigen professionele competenties en inzichten, 

handelen.  

 

Veiligheid, gezondheid, goede bemiddeling en onze pedagogische uitgangspunten vormen de basis voor 

kwalitatief hoge gastouderopvang. Doelstelling van Betaal de Oppas is dan ook: 

Gastouderopvang te optimaliseren door goede, kwalitatief hoge en goedkope kinderopvang te kunnen 

bieden. 

 

Vanuit het pedagogisch oogpunt reiken wij als gastouderbureau, in samenwerking met de 

oudercommissie, een pedagogisch beleidsplan aan. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de 

ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Betaal de Oppas hecht grote waarde aan de invulling en 

de uitvoering van het pedagogische beleid. Een pedagogisch beleidsplan is onontbeerlijk om de kwaliteit 

van kinderopvang op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen.  

 

Betaal de Oppas zal in alle gevallen ter plaatse een inventarisatie uitvoeren om de veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s in te schatten. Bij zowel de opvang in de woning van het vraaggezin als de opvang in 

de woning van de gastouder, wordt de medewerking gevraagd van de vraagouders en de gastouder, deze 

risico inventarisatie in opdracht van Betaal de Oppas te verrichten. Betaal de Oppas zal daarbij de 

gastouder en vraagouder begeleiden in het opstellen van een actieplan om verbeteringen (indien nodig) 

door te voeren.  

Naast deze begeleiding, biedt Betaal de Oppas de mogelijkheid voor de gastouder om aan 

deskundigheidsbevordering te doen. Tijdens de huisbezoeken zal o.a. worden ingegaan op de 

competenties van de gastouder, de samenwerking met ouders en de relatie tussen gastouder en de 

kinderen. Centraal staat de deskundigheid van de gastouder, hoe kan deze worden bevorderd. Wat zijn de 

wensen, ideeën en vragen van de gastouder en welke rol Betaal de Oppas in dit geheel kan spelen. 

 

Het kwaliteitssysteem, waaronder ons pedagogische beleidsplan, wordt mede door de oudercommissie 

van Betaal de Oppas ingevuld, bijgesteld en uitgevoerd. Een keer in het jaar wordt het plan geëvalueerd 

en eventueel na suggesties en op-/aanmerkingen van (gast)ouders en onze oudercommissie gewijzigd en 

goedgekeurd. 
 

. 
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Activiteiten gastouderbureau Betaal de Oppas 

 

Betaal de Oppas begeleid en bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken of al gevonden 

hebben en gastouders die kinderen willen opvangen of al bezig zijn met opvang. Doordat ouders en 

gastouders zich aansluiten bij Betaal de Oppas, zorgt Betaal de Oppas er voor dat de ouders en 

gastouders aan de wettelijke eisen voldoen die nodig zijn volgens de Wet Kinderopvang. Ouders kunnen 

dan in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 

 

Via Betaal de Oppas kunnen ouders op verschillende manieren een gastouder vinden die aan hun wensen 

voldoet. Ze kunnen zelf een gastouder aandragen of ze kunnen in ons gastouderbestand naar een 

passende gastouder zoeken. Zo kunnen ook gastouders een zoekopdracht plaatsen om in aanmerking te 

kunnen komen voor oppaskinderen. 

 

Intake en koppeling 

 

Tijdens het intakegesprek/ koppeling wordt de gastouder verzocht zich te conformeren aan een aantal 

criteria op het gebied van algemeen gedrag, houding ten opzichte van het werk als gastouder, 

pedagogische kwaliteiten en de houding ten opzichte van vraagouders. Betaal de Oppas zal alle 

kwaliteitsdocumenten, waaronder het pedagogisch beleidsplan overhandigen en dit bespreekbaar maken 

in de vorm van een algemene introductie met betrekking tot gastouderopvang.  

Daarnaast moet Betaal de Oppas voor aanvang van de opvang in het bezit zijn van een originele 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de gastouder. De gastouders moeten een verplichte “Verklaring 

omtrent het gedrag” (VOG) aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Deze wordt aangevraagd bij de 

gemeente waarin de gastouder woont. Deze verklaring mag op het moment van overleggen niet ouder 

zijn dan 2 maanden en het origineel moet afgedragen worden aan Betaal de Oppas. Indien de opvang 

plaatsvindt in het huis van de gastouder, dienen alle volwassen huisgenoten van de gastouder een VOG te 

overleggen.  

De gastouder heeft daarnaast een geldig certificaat EHBO bij kinderen en heeft de gastouder een 

relevante opleiding op MBO 2 niveau Helpende Zorg en Welzijn. Heeft de gastouder geen relevante 

opleiding, dan helpt Betaal de Oppas met  de mogelijkheid om een diploma te behalen.  

 

Kassiersfunctie Betaal de Oppas 

 

Betaal de Oppas zal een kassiersfunctie verrichten. Dat betekent dat alle betalingen via Betaal de Oppas 

verlopen. Eens per maand ontvangen de ouders één factuur. Deze factuur is opgesplitst in de 

bureaukosten en de opvangkosten van de gastouder. De factuur zal bij de ouders worden geïnd middels 

een automatische incasso. Betaal de Oppas zorgt vervolgens voor de betaling aan de gastouders. 
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Risico inventarisaties veiligheid en gezondheid 

Ouders en gastouders die via Betaal de Oppas een overeenkomst hebben gesloten, zullen aan het begin 

van de opvang en daarna een keer per jaar medewerking moeten verlenen aan het uitvoeren van een 

door de wet verplicht gestelde risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. De risico-inventarisatie geeft 

inzicht in de veiligheid- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich mee brengt. Als 

gastouderbureau is Betaal de Oppas belast met de taak erop toe te zien dat ouders en gastouders 

voldoende aandacht besteden aan de veiligheid en het bewaken van de gezondheid van de kinderen 

waarvoor opvang wordt verleend. 

Betaal de Oppas werkt volgens de methode van de landelijke Centrum van hygiëne en veiligheid en 

volgens de methode van stichting consument en veiligheid. 

 

Risico inventarisatie gezondheid 

 

Alle gezondheidsaspecten en de bijbehorende risico’s spelen een belangrijke rol in de opvang van 

kinderen. Zowel de risico’s rond overdracht van ziektekiemen als het binnen- en buitenmilieu en medisch 

handelen zijn zaken die in thuis situaties zoveel mogelijk onderkend moeten worden. De inventarisatie kan 

de gastouder helpen bij het uitvoeren van de verplichting om opvang te leveren die bijdraagt aan een 

goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving.  

Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Directe verbanden zijn doorgaans moeilijk 

aantoonbaar. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk 

gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er in de woning van de 

gastouder slechts incidenteel zieke kinderen zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan 

risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn 

die een goede gezondheid ondermijnen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ongezonde binnen 

lucht, verbrandingsgassen en zwevende deeltjes microstof; stoffen die op termijn luchtwegaandoeningen 

kunnen veroorzaken.  

Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën 

gezondheidsrisico’s uit te werken, die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid 

van de kinderen, gedurende het verblijf in de woning waar de kinderen worden opgevangen. Het betreft 

gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen, gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnen- en 

buitenmilieu en tenslotte gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen.  

Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid kan als volgt getypeerd worden: het creëren van een 

situatie waarin betrokkenen gezondheidsrisico’s onderkennen en het handelen erop gericht is om ziekte 

te voorkomen. Het gedrag van kinderen, ouders en gastouders staat dan ook centraal. Het is een methode 

die u meer bewust maakt van de gezondheidsrisico’s en u helpt om risico’s tot een aanvaardbaar niveau 

terug te brengen. 

 

Risico inventarisatie veiligheid 

 

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij 

zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en 

niet gevaarlijk is. Omdat het voor de gastouder onmogelijk is om elke minuut van de dag het gedrag van 

de kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang. Hierbij is er een 

spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een 

goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende 

leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aan-

vaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen worden. In een 

omgeving waar kinderen spelen, wordt niet altijd alles gebruikt waar het voor bestemd is. Dit is een 

belangrijke reden waarom de gastouder moet zorgen voor een veilige omgeving. Het gedrag is minstens 

zo belangrijk. Juist in een omgeving waar kinderen experimenteren en ontdekken, heeft veiligheid een 

heel dynamisch karakter. Het gedrag van kinderen in relatie tot de omgeving staat dan ook centraal. 
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De methode kent vijf onderdelen: 

• risico-inventarisatie veiligheid 

• registratie van ongevallen 

• maken en uitvoeren van actieplan 

• controleren van brandveiligheid 

• schrijven van veiligheidsverslag 

 

De risico-inventarisatie is gebaseerd op werkelijke ongevallen in en om huis die vaak voorkomen of 

ernstig letsel opleveren. Door een inschatting te maken van de kans op een ongeval (bijvoorbeeld kind 

valt van de trap) en de ernst van het letsel (door de val breekt het kind zijn arm) kan inzicht worden 

gekregen in de risico’s. Door het huis van de gastouder op deze wijze te bekijken komt er een realistisch 

beeld naar voren. Deze risico’s kunnen op maat beoordeeld worden. Dit betekent dat bij het selecteren 

van kans en ernst de leeftijd van de kinderen meegenomen wordt. Zo is een onafgedekt stopcontact 

gevaarlijk voor een kind van 1 jaar, maar geen probleem voor een 8-jarige.  

Kennis van en ervaring met kinderen is dus het uitgangspunt, en niet de kennis van technische normen en 

eisen. Met behulp van de actielijst die de risico-inventarisatie oplevert, kan een afweging worden gemaakt 

van aanvaardbaar dan wel onaanvaardbaar risico 

 

 

Beleid risico Inventarisatie met opvang in de woning van de ouder 

In de meeste situaties kiezen de klanten van Betaal de Oppas voor het verzorgen van de opvang in het 

eigen woonhuis. De kinderen zijn hier thuis en het is aannemelijk te veronderstellen dat de ouders zelf 

voldoende aandacht hebben besteed aan het inrichten van een veilige en hygiënische plek voor hun 

kinderen. Toch kunnen we daar niet in alle gevallen vanuit gaan en heeft Betaal de Oppas een wettelijke 

taak, ouders en gastouders hierin actief te begeleiden. Hoewel wij uitgaan van in de meeste gevallen 

goede opvang situatie, zijn wij verplicht hier ook daadwerkelijk op toe te zien. Bovendien zijn wij van 

mening dat ook de gastouder een goede en veilige werkplek kan worden gegarandeerd. Vanuit zijn/haar 

situatie kan het nodig zijn aanpassingen te maken zodat hij/zij bij afwezigheid van de ouders, de 

veiligheid en gezondheid ook voldoende kan garanderen. 

 

De opvang is nog niet gestart er wordt gezocht naar een gastouder  

 ouders nemen kennis van de methode veiligheid en gezondheid en voeren zo 

spoedig mogelijk aanpassingen aan de woning door. 

 

De opvang kan direct starten: gastouder is gevonden of is al werkzaam bij vraagouders 

 ouders en gastouder nemen beiden kennis van de methode veiligheid en gezondheid, deze wordt 

besproken tijdens de intake/ koppeling. 

 de gastouder zal de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in de woning van de 

vraagouder uitvoeren, samen met de ouders en Betaal de Oppas. Deze wordt nader toegelicht aan 

de hand van de geconstateerde punten. Hierbij wordt advies gegeven om eventuele 

verbeteringen door te voeren. 

 Betaal de Oppas zal de resultaten binnen twee weken na inventarisatie verwerken en een 

actieplan voorleggen.  

 ten hoogste 2 maanden na het toezenden van het actieplan, wordt contact opgenomen met de 

ouders en gastouders om te controleren of voorgestelde verbeteringen zijn doorgevoerd. Indien 

twijfel bestaat over het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen naar aanleiding van het 

actieplan, kan besloten worden tot een huisbezoek van een medewerker van Betaal de Oppas. 

Hieraan zijn aanvullende kosten verbonden.  
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Medewerking van vraag- en gastouders aan de uitvoering van de risico-inventarisatie. 

 Minimaal één keer per jaar vinden de risico-inventarisaties plaats. De kennis van de methode 

veiligheid en gezondheid wordt getoetst bij de gastouder. Er zal een nieuw actieplan voorgelegd 

worden, indien nodig. De ouders, die een afschrift hebben ontvangen van het actieplan, zal  

worden 

gevraagd te bevestigen of naar hun mening aan de gestelde verbeteringen is voldaan. 

 indien na herhaalde verzoeken geen gehoor wordt gegeven, medewerking te verlenen aan het 

uitvoeren van de risico-inventarisaties dan wel het doorvoeren van verbeteringsacties, kan door 

Betaal de Oppas eenzijdig beslist worden tot ontbinding van de overeenkomst tussen Betaal de 

oppas en vraagouders. De wettelijke regels worden dan niet nageleefd, waardoor de kwaliteit van 

kinderopvang niet gewaarborgd kan worden. 

 

 

Beleid risico Inventarisatie met opvang in de woning van de gastouders 

 

In sommige situaties kiezen de klanten van Betaal de Oppas er de opvang in het woonhuis van de 

gastouder te laten verzorgen. In alle situaties, dus ook wanneer opvang wordt verleend in de woning van 

familie (opa &oma), vrienden of buren, zal Betaal de Oppas een bezoek brengen aan de gastouder(s) en 

ter plaatse de risico inventarisaties uitvoeren. 

 

De opvang is nog niet gestart er wordt gezocht naar een gastgezin 

 ingeschreven gastouders nemen kennis van de methode veiligheid en gezondheid en voeren zo 

spoedig mogelijk aanpassingen aan de woning door. 

 gastouders, die aan vraagouders worden voorgesteld, kunnen indien dit het geval is, de gastouder 

de resultaten van de risico-inventarisatie bij het eerste bezoek van de vraagouder overleggen. 

 indien ouder en gastouder aangeven dat zij overwegen te gaan samenwerken, wordt zo 

spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een huisbezoek aan de toekomstige opvanglocatie. 

 Betaal de Oppas zal met het betreffende gastgezin contact opnemen om de bevindingen van de 

checklist te bespreken.  

 vanaf het moment dat de opvang is gestart, zal na 2 maanden het actieplan met bij behorende 

verbeteringsvoorstellen door de gastouder moeten zijn uitgevoerd. 

 de ouders, die een afschrift hebben ontvangen van het actieplan, zal in deze worden 

gevraagd te bevestigen of naar hun mening aan de gestelde verbeteringen is voldaan. 

 

De opvang kan direct starten: gastgezin is gevonden of is al werkzaam  

 ouders en gastouder nemen beiden kennis van de methode veiligheid en gezondheid, deze wordt 

besproken tijdens de intake/ koppeling. 

 de gastouder zal de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in de woning van de gastouder 

uitvoeren, samen met de ouders en Betaal de Oppas. Deze wordt nader toegelicht aan de hand 

van de geconstateerde punten. Hierbij wordt advies gegeven om eventuele verbeteringen door te 

voeren. 

 Betaal de Oppas zal de resultaten binnen twee weken na inventarisatie verwerken en een 

actieplan voorleggen.  

 ten hoogste 2 maanden na het toezenden van het actieplan, wordt contact opgenomen met de 

ouders en gastouders om te controleren of voorgestelde verbeteringen zijn doorgevoerd. Indien 

twijfel bestaat over het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen naar aanleiding van het 

actieplan, kan besloten worden tot een huisbezoek van een medewerker van Betaal de Oppas. 

Hieraan zijn aanvullende kosten verbonden.  

 

  



 

 
Kwaliteitshandboek januari 2021 

  

  10 

Medewerking van ouders en gastouder bij de uitvoering van de risico-inventarisaties 

 minimaal één keer per jaar vinden de risico-inventarisaties plaats. De kennis van de methode 

veiligheid en gezondheid wordt getoetst bij de gastouder. Er zal een nieuw actieplan voorgelegd 

worden, indien nodig. De ouders, die een afschrift hebben ontvangen van het actieplan, zal  

worden 

gevraagd te bevestigen of naar hun mening aan de gestelde verbeteringen is voldaan. 

 indien na herhaalde verzoeken geen gehoor wordt gegeven, medewerking te verlenen aan het 

uitvoeren van de risico-inventarisaties dan wel het doorvoeren van verbeteringsacties, kan door 

Betaal de Oppas eenzijdig beslist worden tot ontbinding van de overeenkomst tussen Betaal de 

oppas en vraagouders. De wettelijke regels worden dan niet nageleefd, waardoor de kwaliteit van 

kinderopvang niet gewaarborgd kan worden. 

 

 

Oplossingslijst risico inventarisatie lijsten gezondheid en veiligheid 

Na de inventarisatie en het uitwerken van een actieplan, zullen er maatregelen worden aangedragen en 

wordt er advies uitgegeven voor het oplossen of verkleinen van de risico’s. In de bijlagen van dit 

handboek vindt u de uitwerking van deze methode welke wij toepassen in de inventarisatie van de 

opvang. Daarnaast worden er tips gegeven m.b.t. de gezondheid en veiligheid bij het werken met 

kinderen. Te denken valt aan brandveiligheid, verminderen van risico’s in het breedste zin van het woord 

en registratie van ongevallen. Ouders en gastouders kunnen deze informatie ten allen tijde inzien en 

toepassen. 

. 
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Kwaliteitssysteem 

 

Betaal de Oppas heeft een kwaliteitsbeheersysteem opgezet, waarin het voor ouders en gastouders 

mogelijk maakt om op een eenvoudige manier de uren te verwerken, het inzichtelijk maken van de 

gemaakte uren en de daarbij horende facturatie. Daarnaast staan alle belangrijke kwaliteitsdocumenten 

beschikbaar in eigen beheer. Dit betreft het kwaliteitshandboek, pedagogisch beleidsplan, 

ongevallenregistratieformulier, protocol kindermishandeling, lijst van giftige planten, calamiteiten 

formulier en andere belangrijke documenten die van toepassing zijn op de wet kinderopvang. Het 

kwaliteitshandboek, het pedagogisch beleidsplan, het protocol kindermishandeling en het plan van 

aanpak zal tevens als hartkopie op de opvanglocatie beschikbaar zijn. 

De ouders en gastouders zullen te allen tijde op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de 

kinderopvang c.q. gastouderopvang. Tevens kunnen ze terecht voor informatie m.b.t. belastingvragen, 

tips, beurzen, bijeenkomsten, cursussen, links, boeken etc. 

 

Na het sluiten van de overeenkomsten maakt Betaal de Oppas een account aan voor de nieuwe klant, 

voor zowel de ouders als voor de gastouders. Via deze account kan de klant de gemaakte oppasuren 

registreren waarna Betaal de Oppas deze uren verwerkt en een uitdraai maakt van de gemaakte 

oppasuren. Hierin worden de kosten beschreven die gemaakt zijn, waarna de uitbetaling van de gastouder 

tot gevolg heeft. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
Kwaliteitshandboek januari 2021 

  

  12 

Verwachtingen van een gastouder 

 

Eisen aan de gastouder: 

 U heeft een diploma mbo- 2 Helpende (Zorg en) Welzijn, 

of een ander diploma waarmee u aan de eisen voldoet, 

of een ervaringscertificaat “goed gastouderschap”. 

 U heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. 

 U heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of 

ouder indien de kinderen bij u thuis worden opgevangen. 

U en uw huisgenoten en frequente bezoekers staan ook in het personenregister 

 Tijdens het werk spreekt u Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal. 

 U mag een andere taal spreken als u kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen 

(bijvoorbeeld expats). 

 U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder. 

 Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht. 

 Kennis van onze kwaliteitsdocumenten 

 

Houding ten opzichte van het gastouderbureau  

 is bereid tot samenwerking met Betaal de Oppas 

 staat open voor begeleiding en advies vanuit Betaal de Oppas 

 is bereid de richtlijnen en het beleid van Betaal de Oppas te hanteren 

 staat open voor het volgen van cursussen en themabijeenkomsten 

 staat open voor deskundigheidsbevordering 

 zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie 

 veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die een wijziging met zich mee kunnen 

brengen met betrekking tot de opvang, dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan 

Betaal de Oppas. 

 

Houding ten opzichte van de ouder 

 heeft respect voor ouder/kind relatie en kan zich inleven in de situatie van ouders 

 staat open voor en respecteert mogelijke andere ideeën en levenswijze van ouders 

 kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de vraagouder 

 is bereid de privacy van vraagouders te respecteren 

 is bereid tot overleg en samenwerking 

 is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken 

 is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met hulp van Betaal de Oppas 

 is bereid indien nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten 

 

Gezin van de gastouder 

 de gezinssituatie is stabiel. 

 de gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen. 

 indien de opvang in het huis van de gastouder plaatsvindt, wordt voor volwassen huisgenoten 

(ouder dan 18 jaar) een verklaring omtrent het gedrag (VOG) verstrekt aan Betaal de Oppas 

 aanwezigheid van maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarbij worden eigen kinderen 

tot 10 jaar meegeteld. 
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Aantal kinderen 

 U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen 

tot 10 jaar meegeteld. 

 U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger 

dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. 

 Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 

2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. 

 

 

 

 

 

De competenties van de gastouders 

Betaal de Oppas selecteert gastouders die minimaal aan de volgende criteria voldoen: 

 

Algemeen 

 is WA verzekerd (wettelijk verplicht) 

 is in het bezit van mede-inzittenden verzekering (bij gebruik van auto) 

 is bereid minimaal 1 jaar opvang te bieden 

 heeft een telefoonaansluiting in de woning of beschikt of mobiele telefonie 

 heeft geen sollicitatieplicht 

 heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  

  

Persoonlijk 

 is minimaal 18 jaar 

 is lichamelijk en geestelijk gezond 

 heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders 

 kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden. 

 mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken. 

 is in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. 

 laat de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten, uitgezonderd in noodgevallen. 

 

Motivatie 

 vind het leuk en plezierig om met kinderen om te gaan en is bereid en feitelijk in staat om het 

eigen leven en de leefomgeving op de zorg voor en begeleiding van kinderen in te richten. 

 staat positief ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan de eigen ouders. 

 toont verantwoordelijkheidsgevoel en is daardoor in staat tot het bieden van continuïteit en 

stabiliteit. 

 is bereid te doen aan deskundigheidsbevordering 

 

Pedagogische kwaliteiten 

 heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar door eigen of andere 

kind(eren) of door een opleiding 

 heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu 

 kan warmte en geborgenheid geven aan kinderen 

 kan kinderen verzorgen, stimuleren in de ontwikkeling en begeleiden. 

 is in staat om met de vraagouder samen te werken en hun opvattingen te respecteren indien deze 

niet het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind schenden. 

 is in staat om pedagogische principes genoemd in het pedagogisch beleidsplan in de praktijk te 

brengen. 

 evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over 

de ontwikkeling van het gastkind. 
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Houding ten aanzien van veiligheid 

 meenemen van een kind op de fiets kan alleen als het kind minimaal 9 maanden is en de ouder 

expliciet toestemming heeft gegeven. 

 meerijden van een gastkind met de gastouder kan alleen met instemming van de ouder. Er dient 

ongevallen/inzittenden verzekering te zijn afgesloten voor het aantal personen dat wordt 

vervoerd. Kind moet vastgezet worden in een goedgekeurd kinderzitje zoals de wet dit 

voorschrijft. 

 de gastouder mag kinderen niet alleen laten zonder toestemming van de ouders. 

 de gastouder mag kinderen niet zonder toestemming van de ouder aan anderen toevertrouwen. 

 van zowel ouders als gastouders wordt verwacht dat zij een aansprakelijkheid verzekering voor 

particulieren hebben afgesloten. 

 meewerken aan de inventarisatie van de opvanglocatie en bereid zijn aanpassingen te verrichten 

indien nodig 

 

 

. 

 

Toetsingseisen opvang omgeving 

 

Eisen aan de locatie 

 U mag nog slechts op één locatie kinderen opvangen. Dat mag bij u thuis of bij één van 

de ouders thuis, maar niet op twee plekken. Als u opvang aanbiedt in het huis van één 

van de ouders, mag u daar kinderen opvangen van verschillende ouders. 

 U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen 

tot 10 jaar meegeteld. 

 U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger 

dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. 

 Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 

2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. 

 Als u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze 

kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die 

leeftijdscategorie. 

 Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 U vult samen met het gastouderbureau een risicoanalyse veiligheid en gezondheid in 

en maakt een plan van aanpak om eventuele risico’s te verkleinen. Dit gebeurt één keer 

per jaar op de opvanglocatie. 

 Als u 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt heeft u een achterwacht, die in het geval van 

calamiteiten snel aanwezig kan zijn. 

 De woning is altijd volledig rookvrij. 

 Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders. 
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De opvangomgeving 

Gastouderopvang vindt in principe plaats in de woning van de ouder of gastouder. Betaal de Oppas hecht 

er waarde aan dat ouders de gastouder voldoende mogelijkheid geeft om desgewenst aanpassingen te 

vragen in de inrichting of de aanwezigheid van speelgoed en daarbij rekening te houden met de 

persoonlijke voorkeuren van de gastouder een sfeer te creëren waarin het kind ook voldoende kan 

worden aangeboden. De gastouder kan hier zelf aan bijdragen door bijvoorbeeld een speelkoffer in te 

richten, die tijdens het oppassen wordt meegebracht. Zodat ook voor de gastkinderen variatie in het 

aanbod ontstaat. 

Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het gastkind recht op een veilige 

en schone opvangomgeving. Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding 

en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Uiteraard zal bij een baby de 

persoonlijke verzorging en voeding meer aandacht nodig hebben dan bij een schoolgaand kind. 

Afstemming van de voeding en verzorging vindt altijd in samenspraak tussen ouders/verzorgers en de 

gastouder plaats. Een gastouder heeft ook een voorbeeldfunctie. Het gedrag bepaalt mede hoe een 

gastkind met zaken omgaat, denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen na het toilet gebruik. 

De tuin maakt tevens onderdeel uit van de opvangomgeving. Er moet zowel binnen als buiten voldoende 

ruimte zijn voor het gastkind, de eventuele andere gastkinderen en eigen kinderen van de gastouder, om 

te spelen, lopen, sjouwen en stoeien. Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven 

moeten aanbieden, zoals regelmatig naar buiten gaan, speeltuinbezoek of naar de kinderboerderij gaan. 

Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind (in het gastgezin) om zich terug te kunnen trekken 

om bijvoorbeeld te tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje of doe hoekje kan hier heel 

geschikt voor zijn. 

Voor jonge kinderen is het belangrijk, dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten 

of spelen. Bovendien zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn, waar het gastkind kan slapen of 

uitrusten. De gastouder is er verantwoordelijk voor dat er een veilige, schone en gezonde 

opvangomgeving is. 

 

 

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang 

Kindermishandeling komt overal voor. Minstens 80.000 kinderen zijn per jaar slachtoffer van 

kindermishandeling. Tussen de 50 en 80 kinderen per jaar overlijden aan de gevolgen van 

kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden 

hebben recht op hulp. En liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. De schade kan dan beperkt blijven. 

Ook Betaal de Oppas draagt verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor 

het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten worden doorgegeven aan de instanties 

die hulp kunnen bieden aan het gezin.  

 

De gastouders kunnen hierin een duidelijke taak vervullen. Zij zien de kinderen regelmatig en kunnen 

opvallend of afwijkend gedrag signaleren. Nadat zij signalen hebben opgemerkt nemen zij contact op met 

de bemiddelingsmedewerker van Betaal de Oppas. De bemiddelingsmedewerker steunt de ouders die de 

zorg over een kind uiten en geeft sturing aan de uitvoering van het protocol. De 

bemiddelingsmedewerker is er verantwoordelijk voor dat de signalen bij de juiste instantie terechtkomen. 

Dit betekent dat er enige deskundigheid moet zijn in het signaleren en in het omgaan met de signalen 

van kindermishandeling. 

Het protocol kindermishandeling wordt uitvoering tijdens de koppeling/ intake voorgelegd en besproken. 

Tevens is het in te zien voor gastouders op de opvanglocatie. Dit protocol geeft de stappen aan die gezet 

kunnen worden in het proces van signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. 
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Communicatie tussen de ouders en de gastouder 

Met elkaar in gesprek gaan en blijven, over de zorg en opvoeding van het gastkind, is de basis om goede 

opvang te bieden. Betaal de Oppas biedt tijdens de opvang diverse momenten aan om de opvang te 

bespreken en te evalueren. Naast deze momenten adviseert BdO ouders en gastouders om na elke 

opvang dag de dag gezamenlijk te bespreken, te evalueren en indien nodig bij te stellen voor de volgende 

opvang. 

Ouders en gastouders kunnen voor de dagelijkse gang van zaken gebruik maken van een schriftje. In dit 

schriftje kunnen de ouders en de gastouder schrijven over de dagelijkse opvang, zoals eten, drinken en 

slapen. Maar ook over de momenten wat een gastkind heeft meegemaakt en hoe het gastkind zich voelt. 

Op deze manier kan de ontwikkeling van het kind gevolgd worden. Daarnaast is het een leuke herinnering 

voor later om terug te lezen hoe de bevindingen van de  opvang bij de gastouder waren. 

 

Normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de opvoeding. Maar wat door iemand belangrijk wordt 

gevonden, verschilt van mens tot mens. Zowel verbaal als non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden. 

Er zal dus afstemming plaats moeten vinden tussen ouders en de gastouder om belangrijke 

normen en waarden met elkaar bespreekbaar te maken. Denk hierbij aan godsdienst, taalgebruik, omgaan 

met anderen, respect hebben voor elkaar en elkaars mening en spullen, veiligheid bieden e.d. 

Wanneer vanaf het begin duidelijk is hoe vraagouder en gastouder over bepaalde zaken denken kan 

vooraf al een beeld ontstaan hoe bepaalde situaties in de praktijk tegemoet worden getreden en kan hier 

tijdens het voorstellen van beide partijen rekening mee gehouden worden. Het is echter van belang dat 

beide partijen zich open stellen om over deze onderwerpen in gesprek te blijven. 

 

Het evaluatiegesprek met Betaal de Oppas 

Twee keer per jaar na de start van de opvang vindt er een persoonlijk evaluatiegesprek plaats met ouders 

en gastouders en wordt er een voortgangsevaluatie gehouden. Er wordt uitgebreid teruggekeken op de 

afgelopen periode. Voelt het gastkind zich thuis in het gastoudergezin. Is er voldoende afstemming over 

de zorg en opvoeding van het gastkind. Zijn er punten die bijgesteld moeten worden. Betaal de Oppas 

maakt een verslag van de evaluatie, dat tevens als uitgangspunt dient bij volgende evaluatiemomenten. 

 

Naar behoefte van de ouders en de gastouder kan er tussentijds contact opgenomen worden met Betaal 

de Oppas voor vragen, advies, klachten en opmerkingen. Betaal de Oppas adviseert, ondersteunt en 

begeleidt op het gebied van de inhoudelijke en eventuele zakelijke kant van de opvang. Al onze 

medewerkers zijn pedagogisch geschoold of volgen op dit moment een opleiding. Er kan dus beroep 

gedaan worden op de expertise van onze medewerkers.  

 

Oudercommissie 

Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders en gastouders zich betrokken voelen. Wij staan dan ook open 

voor ideeën en adviezen van de ouders en gastouders. Betaal de Oppas zal deze ideeën en adviezen delen 

met de oudercommissie en ze gebruiken ter bevordering van de kwaliteit van de opvang. Per december 

2009 is er een nieuwe oudercommissie samengesteld met drie enthousiaste leden, allen ouders en klanten 

van Betaal de Oppas. Ouders kunnen gericht communiceren met de oudercommissie. Voor ideeën, vragen 

en/ of opmerkingen kan dit via oudercommissie@betaaldeoppas.nl. 
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Oudercommissie 

 

Betaal de Oppas heeft een oudercommissie en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op 

diverse punten. De Wet kinderopvang stelt bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie 

en aan het reglement van de oudercommissie. 

 

Werkwijze oudercommissie 

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het 

huishoudelijk reglement.  

 

Doelstelling 

De oudercommissie heeft als primair doel: 

 De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau waar de oudercommissie 

aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen; 

 Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; 

 Het behartigen van de belangen van de ouders van het gastouderbureau bij de directie en het 

bestuur en middels de centrale oudercommissie (indien aanwezig). 

 

Samenstelling 

 Uitsluitend ouders, welke de kinderopvang hebben geregeld via Betaal de Oppas kunnen lid zijn 

van de oudercommissie (Wk art 58 lid 2);  

 Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; 

 Gastouders, personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van 

de Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet 

indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van gastouderopvang van desbetreffend 

gastouderbureau(Wk art 58 lid 3). 

 De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden; 

 De leden worden gekozen door de ouders welke opvang hebben geregeld via Betaal de Oppas en 

hier ook als dusdanig staan ingeschreven. 

 

Ongevraagd advies 

De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de 

oudercommissie adviesrecht heeft (Wk art 60 lid 3).  

 

 

Adviestraject 

 De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken, met dien 

verstande dat het advies, gevraagd of ongevraagd, kan worden meegenomen bij het te nemen 

besluit. 

In overeenstemming tussen de houder en minimaal twee leden van de  oudercommissie, 

waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen  een kortere maximale 

adviestermijn worden afgesproken; 

 Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de 

oudercommissie verondersteld positief te adviseren; 

 De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de 

oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (Wk art 60 lid 4). 
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 Tenminste één maal per jaar krijgt de oudercommissie schriftelijk de algemene gegevens over het 

beleid dat op het gastouderbureau het afgelopen jaar gevoerd is en in het komende jaar gevoerd 

zal worden; 

 De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en 

gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk 

art 60 lid 2); 

 De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie 

schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt. 

 

 

 

 

 

 

Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie 

De oudercommissie 

 fungeert als aanspreekpunt voor ouders; 

 heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling 

overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van 

de oudercommissie; 

 kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager; 

 voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de vestigingsmanager over het 

interne beleid van het gastouderbureau binnen de randvoorwaarden van de 

kinderopvangorganisatie; 

 levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten; 

 zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de 

oudercommissie. 

 

Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap 

 Alleen voor startende oudercommissie: Voorafgaand aan de oprichting worden alle ouders door de 

houder actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling 

kan schriftelijk of mondeling geschieden; 

 Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich 

kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; 

 Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten 

op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd; 

 Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de 

oudercommissie een verkiezing; 

 Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn uitgenodigd, worden de leden van de 

oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over 

de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via een stembus, waarbij 

aan alle ouders een stembiljet is uitgereikt; 

 Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Hierna zijn ze herkiesbaar; 

 Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag 

door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik 

maakt van kinderopvang van het gastouderbureau;  

 Tenminste eenderde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee 

weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de 

agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie 

aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige 

ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen 

worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda; 



 

 
Kwaliteitshandboek januari 2021 

  

  19 

 Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van 

een nieuwe oudercommissie. 

 

 

Werkwijze oudercommissie 

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het 

huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de 

Wet kinderopvang bepaalt. 

 

 

Verzwaard adviesrecht oudercommissie  

De houder stelt de oudercommissies conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over 

elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake: 

 De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot het aantal en de leeftijd 

van de op te vangen kinderen inclusief eigen kinderen van de gastouder; 

 Pedagogisch beleidsplan; 

 Beleid op het gebied van voeding; 

 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid; 

 Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de 

klachtencommissie; 

 Wijziging van de bemiddelingskosten van het gastouderbureau; 

 Wijziging van de adviesprijs voor daadwerkelijke gastouderopvang; 

 Vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders door het 

gastouderbureau; 

 Beleid van het gastouderbureau ten aanzien van beschikbare speel- en slaapruimte en de 

buitenspeelmogelijkheden in relatie tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

. 

Wijziging reglement 

Dit reglement mag alleen worden gewijzigd na instemming met de oudercommissie. 

 

Bereiken oudercommissie 

De oudercommissie is bereikbaar via oudercommissie@betaaldeoppas.nl 

mailto:oudercommissie@betaaldeoppas.nl
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Klachten 

 

Mocht u klachten hebben of wilt u suggesties aanreiken over de verbetering van de kwaliteit van Betaal de 

Oppas, dan kunt u zich wenden tot de directie, de oudercommissie van Betaal de Oppas of de externe 

klachten commissie Geschillencommissie Kinderopvang. Het belangrijkste doel is om tot een verbetering 

van kwaliteit van onze dienstverlening te komen. 

 

De klachten die wij registreren, kunnen van verschillende aard zijn: 

 Klachten over de gastouder of vraagouder, deze moeten aan Betaal de Oppas  schriftelijk worden 

gemeld. 

 Klachten over het gastouderbureau of de administratie deze moeten aan Betaal de Oppas  

schriftelijk worden gemeld. 

U zult binnen drie dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging krijgen. Betaal de Oppas 

zal binnen 1 maand op de klacht  schriftelijk reageren.  

 

Betaal de Oppas heeft tevens een onafhankelijke klachtenprocedure. Indien uw klacht niet afdoende intern 

is behandeld, kunt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie van de Geschillencommissie 

Kinderopvang neerleggen. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 leden en werkt via een opgesteld 

reglement. De voorzitter van deze commissie is niet in dienst bij Betaal de Oppas, zodat deze 

klachtencommissie volledig onafhankelijk is. U kunt zich daarnaast ook laten bijstaan door overige 

partijen.  

 

Tevens is Betaal de Oppas wettelijk verplicht om een klachtenregeling voor de behandeling van klachten 

van oudercommissies te hanteren. De Geschillencommissie Kinderopvang geeft ten behoeve van de bij de 

klachtencommissie aangesloten organisaties uitvoering aan de relevante bepalingen in de Wet 

kinderopvang. 

 

Betaal de Oppas deelt klager en klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van het oordeel van 

de klachtencommissie schriftelijk mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal neme en zo 

ja welke. Als de termijn wordt overschreden worden betrokkenen ingelicht (met reden) en wordt er een 

nieuwe termijn afgesproken. 

 

Alle klachten zullen door Betaal de Oppas vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Geschillencommissie Kinderopvang 

Bordewijklaan 46 Den Haag 

070-3105371 

www.degeschillencommissie.nl 

In een openbare jaarverslag zullen de behandelde klachten, de strekking van de oordelen, de 

aanbevelingen en de aard van de maatregelen worden beschreven. Deze is in te zien op kantoor van 

Betaal de Oppas en op de website, in eigen beheer van de klanten. 
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Definities en afkortingen 

 

Definities 

Gastouderbureau:   tot stand brengen en begeleiding van gastouderopvang 

Vraagouders:    een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort op 

wie de kinderopvang betrekking heeft; 

Gastouders:    natuurlijke persoon die gastouderopvang biedt. 

Wet Kinderopvang:  Vormen van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang zijn: 

o Kinderopvang in een kindercentrum (dagopvang van 0-4 jarigen of 

buitenschoolse opvang van 4-12 jarigen). Het aantal kinderen speelt 

daarbij geen rol. Een kindercentrum kan ook in een woning gevestigd zijn. 

o Kinderopvang in een gezinssituatie die tot stand komt door 

tussenkomst van een gastouderbureau door een ander dan door de 

ouder/verzorger, waarbij sprake is van de opvang van ten hoogste vier 

kinderen in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf 

heeft, is gastouderopvang. 

Risico inventarisatie  

veiligheid en gezondheid: Inventarisatie van de woning waar opvang wordt gepleegd op het gebied 

van veiligheid en gezondheid m.b.t. de omgang met kinderen 

Verklaring Omtrent Gedrag: Als u aan een nieuwe baan begint, kan uw nieuwe werkgever vragen om 

een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zo’n VOG heet in de 

volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Het is een verklaring 

waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. 

Een VOG is verplicht voor werken met kinderen en taxichauffeurs. Ook als 

u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld kan uw nieuwe 

werkgever om een VOG vragen. 

Pedagogisch beleidsplan: Het pedagogische beleid geeft inzicht in de pedagogische visie van Betaal 

de Oppas. De vertaling hiervan naar de praktijk wordt weergegeven in het 

pedagogisch plan. Betaal de Oppas stelt bovendien eisen aan het 

maximaal aantal kinderen en de leeftijdsopbouw van de kinderen die door 

een gastouder worden opgevangen. Op die manier wordt de gastouder 

daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld voldoende aandacht te besteden 

aan de kinderen. Een gastouder van Betaal de Oppas onderschrijft dit 

pedagogische beleidsplan. 

 

 

Afkortingen 

 

VOG:   Verklaring Omtrent Gedrag 

GGD:   Geestelijke Gezondheids Dienst 

MOCW:  Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
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Bijlages: 

 

- oplossingslijst gezondheidsinventarisatie 

- oplossingslijst veiligheidsinventarisatie 

- Checklist Brandveiligheid 

- Registratieformulier ongevallen 
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Bijlage 1 Oplossingenlijst gezondheidsinventarisatie 
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Bijlage 2 Oplossingenlijst veiligheidsinventarisatie 
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Bijlage 2 Checklist Brandveiligheid 
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