
 

Pakket & Tarieven Gastouderopvang 2023 Kinderkoepel 

 

 
 
 

PAKKET EN TARIEVEN GASTOUDEROPVANG 2023 
 
 

TARIEVEN GASTOUDEROPVANG PRIJS PER KIND/ MAAND 

Bemiddelings- en begeleidingskosten eerste kind € 49,70 

  

Bemiddelings- en begeleidingskosten tweede/volgend kind € 16,57 

  

Toeslag handmatige verwerking kassiersfunctie € 12,50 

Bij het niet deelnemen aan de automatische incasso of wanneer de maandelijkse automatisch incasso van 
het opvangbedrag meer dan 1 keer wordt gestorneerd, wordt € 12,50 administratiekosten in rekening 
gebracht. 
  

PAKKET INHOUD: 
 

• Intakegesprek met de vraagouder 

• Koppelingsgesprek op de opvanglocatie 

• Ondersteuning en advies bij overeenkomst tussen vraag- en gastouder 

• Evaluatie over de eerste opvangperiode met de gastouder (ongeveer 6 tot 8 weken na start opvang) 

• Telefonische evaluatie van de koppeling met de vraagouder (tenminste 1x per jaar) 

• Risico-inventarisatie o.a. veiligheid en gezondheid bij gastouder (minimaal 1x per kalenderjaar) 

• Pedagogische observatie van de gastouder (tenminste 1 x per jaar) 

• Voortgangsgesprek met de gastouder (tenminste 1x per jaar)   

• Kind-evaluatie met de gastouder (tenminste 1 x per jaar) 

• Her-bemiddeling van de koppeling 

• Kassiersfunctie 

• Verspreiden nieuwsbrieven voor vraag-en gastouders   

• Pedagogische ondersteuning 

• Ontwikkelen en zorgdragen van protocollen en pedagogisch beleid 

• Het organiseren van de cursus Kinder-EHBO voor gastouders  

• Het organiseren van onlinetrainingen t.b.v. deskundigheidbevordering gastouder  

 

De Kinderkoepel faciliteert: 
• Ieder jaar de cursus EHaK (Eerste Hulp aan kinderen) 

• Online training via Kinderacademie; in deze omgeving vinden onze gastouders talloze video’s, artikelen, 

hoofdstukken Pedagogisch Kader en meer over de ontwikkeling van het jonge kind, pedagogiek enz. in 

de mediatheek. Ieder jaar kunnen de gastouders één of meer modules volgen die aansluiten bij hun 

dagopvang/situatie. 

 

 
REKENTOOL 
Met de rekentool op onze website kun je de totaalkosten van de opvang berekenen.  

Daarbij kun je tegelijk berekenen wat je mogelijk terugkrijgt via de kinderopvangtoeslag.  

Zo krijg je direct een indicatie van de netto kosten per maand. 

  
 


