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1| Wat is gastouderopvang?
Gastouderopvang is een
kinderopvangvoorziening “op maat”.
Het is kleinschalige en flexibele opvang voor
kinderen van 0 tot einde basisschoolleeftijd. De
opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd
door het gastouderbureau. Het gastouderbureau
bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken
voor hun kind(eren) en gastouders die bereid
zijn, tegen vergoeding, opvang te bieden in hun
eigen huis. Gastouders werken op freelance
basis en zijn zelfstandig ondernemer. Zij zijn niet
in loondienst van Gastouderbureau Mikz of van
de ouders. De gastouder brengt als zelfstandig
ondernemer een uurtarief in rekening aan de
ouder.
Het maximaal aantal kinderen dat de gastouder
mag opvangen:
•

6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar,
inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;

•

5 kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4
jaar, inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;

•

4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan
maximaal 2 van 0 jaar; ook weer inclusief de
eigen kinderen van deze leeftijd.

Binnen de gastouderopvang in gezinsverband
wordt gestreefd naar een prettige begeleiding
en een zodanig pedagogisch klimaat dat het
kind zich geborgen weet, thuis voelt en volledig
tot zijn recht kan komen. Het kind leert in het
gastgezin omgaan met andere volwassenen,
andere kinderen en andere leefsituaties.

2| Mikz en gastouderopvang
Mikz Kinderopvang biedt professionele opvang
aan kinderen van ouders/verzorgers, die om
diverse redenen kinderopvang buiten het gezin
nodig hebben. Bij gastouderopvang vindt de
opvang plaats in een gastgezin. Kenmerkend
voor deze vorm van kinderopvang is haar
kleinschaligheid en flexibiliteit!
Kwaliteit van de opvang staat bij ons hoog
in het vaandel. Niet iedereen kan zomaar
gastouder bij ons worden. Er vindt een
zorgvuldige selectie plaats van gastouders.
Deskundigheidsbevordering en begeleiding
dragen ertoe bij dat de eigen kwaliteiten van de
gastouders verder versterkt worden.
In de kinderopvang zijn wettelijke regels en
eisen vanuit de GGD, Wet Kinderopvang en het
Convenant Kwaliteit waaraan de kinderopvang
moet voldoen. Als organisatie stellen wij

Visie

P E DA G O G I SC H E

hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers en gastouders. Veiligheid, hygiëne
en geborgenheid zijn kernbegrippen, waarbij
een prettige sfeer en aandacht voor kinderen
en ouders centraal staan. Daarom zijn wij er bij
voortduring op uit, dat de geleverde kwaliteit
in overeenstemming is met de wensen van de
kinderen en ouders.

3| Aanmelden voor ouders
Je kunt je inschrijven via de website www.mikz.nl
of een mail sturen naar gob@mikz.nl.
Wanneer je als ouder hebt aangemeld, vindt
een intakegesprek plaats met een van de
bemiddelingsmedewerkers. Er wordt dan
ingegaan op specifieke wensen ten aanzien
van de opvang. Aan bod komen o.a. de
gewenste samenstelling van het gastgezin,

g

Mi

an

kinderopv
kz

PEDAGOGISCH GOED!
on

td

he

t

de opvoedingssfeer en opvoedingsideeën, de
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je om met het gastouderbureau in zee te gaan
dan wordt er een bemiddelingsovereenkomst

lees meer over onze visie in de brochure
‘pedagogische visie Mikz’
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opgemaakt. In deze overeenkomst is vastgelegd
dat wij voor je op zoek gaan naar een geschikte

gastouder. Hiertoe zal gezocht worden in het
beschikbare bestand.

4| Eisen aan gastouders
In de Wet Kinderopvang en het Convenant
Kwaliteit Gastouderopvang zijn de eisen
vastgelegd waaraan je als gastouder moet
voldoen:
•

Gastouder beschikt over een diploma
mbo-2 Helpende (Zorg en ) Welzijn, of
een daaraan gelijkgesteld diploma, of het
certificaat goed gastouderschap; De lijst
van geldige diploma’s is op te vragen bij het
gastouderbureau

•

Gastouder beschikt over een geregistreerd
certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (lijst van
geldige certificaten is op te vragen bij het
gastouderbureau)

•

Gastouder heeft een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG); zo ook van de andere
inwonende of op het adres van de gastouder
ingeschrevenen, ouder dan 18 jaar en
structureel aanwezigen

•

Gastouder spreekt Nederlands;

•

Gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet
op hetzelfde adres als de ouders van de

•
•
•

(Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren);
•

Wanneer de gastouder een auto tot
beschikking heeft dient er een auto
inzittende verzekering te zijn.

kinderen die je opvangt;

5| Aanmelden voor gastouders

Eigen- en/of pleegkinderen van de gastouder

Dit kan via www.mikz.nl of stuur een mail naar

staan niet onder toezicht;

gob@mikz.nl.

Gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens

Vermeld bij de aanmelding je woonplaats en dan

opvang;

neemt de betreffende bemiddelingsmedewerker

Gastouder kent de inhoud van het

contact met je op.

pedagogisch beleidsplan (op website www.
mikz.nl) van het gastouderbureau en handelt
hiernaar;
•

Gastouder kent de risico inventarisatie
veiligheid en gezondheid en het protocol
kindermishandeling en handelt hier naar.

•

De locatie waar de gastouder de kinderen
opvangt is altijd en volledig rookvrij;

•

De locatie waar de gastouder kinderen
opvangt is voorzien van voldoende en goed
functionerende rookmelders;

•

De woning van de gastouder moet aan
hygiëne- en veiligheidseisen voldoen,
die jaarlijks aan de hand van de Risico
Inventarisatie worden gecontroleerd en
vastgelegd.

•

Minimaal 2 keer per jaar deelnemen aan een
thema- / informatie-/intervisieavond

•

Gastouder moet in het bezit zijn een AVP
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6| Bemiddeling, koppeling en
proefperiode
BEMIDDELING
Als een opvangvraag met de ouder besproken is
zet een bemiddelingsmedewerker de vraag uit
onder de gastouders in het bestand. Gastouders
die hier op reageren sturen een gastouderprofiel
mee (gastouders beschrijven hierin wie ze
zijn en hoe ze werken, eventueel verwijzen ze
naar eigen website). Deze profielen worden
doorgestuurd naar de ouder zodat ze hieruit een
eerste keuze kunnen maken. Daarna worden één
of meerdere kennismakingsgesprekken gepland.
Zowel ouder als gastouder ontvangen voor dit
gesprek een handreiking met richtlijnen. Als
zowel de gastouder, als de ouder het vertrouwen
heeft dat het kind goed opgevangen kan worden,
kunnen beiden besluiten met elkaar in zee te
gaan. De bemiddelingsmedewerker maakt een
afspraak voor het koppelingsgesprek.
KOPPELING
Het koppelingsgesprek wordt gehouden met
de ouder, de gastouder en de medewerker van
het bureau. Er wordt een Overeenkomst van
Opdracht getekend door ouder en gastouder.
Afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde

7| Noodopvang
Mocht de gastouder wegens ziekte of vakantie
niet beschikbaar zijn, dan kun je een beroep
doen op een zogenaamde noodgastouder.
Het gastouderbureau verstrekt een lijst
van gastouders die bereikbaar zijn voor
vervangende opvang. Is een gastouder door
omstandigheden langdurig afwezig of wordt de
overeenkomst voortijdig beëindigd, dan gaat
het gastouderbureau op zoek naar een nieuwe
gastouder voor bepaalde dan wel onbepaalde
tijd. Noodopvang kan ook in een van onze
kinderdagverblijven. Hierdoor kunnen wij 100%
continuïteit van de opvang bieden (tijdens de
openingstijden van het Kinderdagverblijf en de
Buitenschoolse Opvang).

8| Financieel
VOOR OUDERS
Gastouderbureau Mikz is een erkende en
geregistreerde vorm van kinderopvang.
Gastouders zijn in het Landelijk Register
Kinderopvang opgenomen (www.
landelijkregisterkinderopvang.nl).
Dit betekent dat je kinderopvangtoeslag kunt
aanvragen bij de belastingdienst. Dat kan via
www.toeslagen.nl

‘Bijlage bij de Overeenkomst van Opdracht’.

De tarieven voor gastouderopvang kun je vinden

Het gastouderbureau speelt hierbij een

in de tarievenkrant van Mikz. De tarievenkrant

bemiddelende en ondersteunende rol. Het

en betalingsvoorwaarden zijn te vinden op de

gastouderbureau blijft de koppeling begeleiden

website www.mikz.nl.

door o.a. 1 keer per jaar een evaluatiegesprek

Op de website is tevens een rekenhulp

met beide partijen te houden. Er kan altijd een

beschikbaar zodat je na kunt gaan wat je netto

beroep worden gedaan op een medewerker van

per maand aan kinderopvang besteedt!

het bureau als er zich in de praktijk problemen of
vragen voordoen.
PROEFPERIODE
In de overeenkomst is een proefperiode
van 2 maanden opgenomen, waarin beide
partijen kunnen ervaren of de opvang bevalt.
Na 2 maanden vindt een evaluatie plaats. De
ervaringen uit de proefperiode bepalen of de
opvang wordt voortgezet of dat er een nieuwe
bemiddeling wordt gestart.

VOOR GASTOUDERS
Als gastouder bepaal je zelf het uurtarief per
kind. Richtlijn voor het uurtarief vind je in de
tarievenkrant op de website.
BELASTINGDIENST
Elke burger is verplicht om zijn inkomsten bij
de belasting op te geven. Jaarlijks geeft het
gastouderbureau door aan de belastingdienst
hoeveel vergoeding aan de gastouder is
betaald. De verdiensten van gastouders kunnen
eventueel ook gevolgen hebben voor uitkeringen,
huursubsidie e.d.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met de betrokken instantie. Ook kun je natuurlijk
contact opnemen met de belastingtelefoon:
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0800-0543 (gratis) of via website: www.
belastingdienst.nl.

10| Wet- en regelgeving
VERZEKERINGEN

KASSIERSFUNCTIE:

Ouders dienen zelf tegen wettelijke

In de wet Kinderopvang is geregeld dat

aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

betalingen in de gastouderopvang via het

Voor schade toegebracht aan derden

gastouderbureau dienen te lopen. Dat wil zeggen

door kinderen in de leeftijd tot 14 jaar

dat ouders betalen aan het gastouderbureau

zijn ouders wettelijk aansprakelijk. Ook

en dat de gastouder maandelijks de vergoeding

gastouders dienen in het bezit te zijn van een

uitbetaald krijgt via het gastouderbureau.

aansprakelijkheidsverzekering.

De gastouder houdt het aantal opvanguren bij in

Voor omstandigheden, die aanleiding kunnen

het (gast)ouderportaal van Mikz. Aan het einde

geven om geen dekking te verlenen, heeft het

van de maand geven ouders akkoord voor de

gastouderbureau een collectieve aanvullende

opvanguren. Aan de hand van deze uren wordt

verzekering afgesloten welke in een aantal

de gastouder, medio de maand daaropvolgend,

gevallen mogelijk wel dekking kan verlenen.

uitbetaald wanneer de ouder de rekening

Voor zowel gastouders al gastkinderen is er

aan het gastouderbureau heeft voldaan. Het

daarnaast nog een collectieve ongevallen

debiteurenrisico ligt bij de gastouder en niet bij

verzekering.

gastouderbureau Mikz. Dit is een gevolg van het

Beide verzekeringen zijn uitsluitend van

zelfstandig ondernemerschap. De gastouder

toepassing tijdens de opvanguren.

ontvangt haar vergoeding voor geboden
opvanguren niet als de ouder zijn rekening niet
heeft voldaan.

9| Digitale omgeving
In het (gast)ouderportaal, de digitale omgeving
van Mikz voor ouders en gastouders, vind je de
belangrijkste communicatie en informatie over je
kind en de opvang terug (opvanguren, facturen,
aanvragen, foto’s, berichten etc.).
Voor gastouders: zodra je als gastouder
gekoppeld bent aan gastouderbureau Mikz
kun je via het ouderportaal op de website van
Mikz met je mailadres inloggen. Vanuit het
gastouderbureau ontvang je uitleg en toelichting
over de werking van het portaal.
Voor ouders: Als bestaande klant log je in op
het ouderportaal via www.mikz.nl. Om de eerste
keer in te loggen vraag je een wachtwoord aan
via “wachtwoord vergeten” op de inlogpagina. Je
gebruikersnaam is je mailadres.
Als je bent ingelogd vind je rechtsboven, naast je
naam, de handleiding van het ouderportaal.
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RISICO INVENTARISATIES

INSPECTIES GGD

We besteden veel aandacht aan het voorkomen

Om te kijken of we voldoen aan de wettelijk

van situaties die de veiligheid en gezondheid

gestelde eisen ten aanzien van de kwaliteit van

van het kind in gevaar kunnen brengen. Hiervoor

gastouderopvang, voert de GGD in opdracht

wordt bij de gastouder een Risico Inventarisatie

van de gemeente jaarlijks controle uit bij

gemaakt. Het beleid van gastouderbureau Mikz

het gastouderbureau. Gastouders worden

is erop gericht dat kinderen leren omgaan met

steekproefsgewijs gecontroleerd.

kleine risico’s en door preventie het voorkomen

GGD-inspectierapporten zijn openbaar en zijn in

van grote risico’s.

te zien op de website van het Landelijk Register

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN

Kinderopvang.

KINDERMISHANDELING
Deze meldcode help professionals om
op een zorgvuldige wijze te handelen bij
mogelijke signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Al onze gastouders volgen
het stappenplan in deze Meldcode. Daarnaast
gelden de volgende wettelijke verplichtingen:
•

Elke gastouder, huisgenoten van gastouders
ouder dan 18 jaar en structureel aanwezigen
zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag

•

Er vindt een continue screening plaats door
de overheid, waarbij wordt nagegaan of een
persoon een strafbaar feit heeft begaan
welke een belemmering vormt bij het werken
met kinderen. Hiervoor zijn gastouders,

11| KLACHTENREGELING
Het kan voorkomen dat je een keer minder
tevreden bent. Heb je een klacht of ongenoegen,
bespreek dit dan eerst met de betreffende
gastouder of de bemiddelingsmedewerker.
Eventueel kun je de leidinggevende van de
bemiddelingsmedewerker spreken. Kom je er
samen niet uit, maak jouw klacht dan bekend via
klacht@mikz.nl. Wij behandelen de klacht dan
volgens het interne klachtreglement GOB. Kom je
er met Mikz niet uit, dan kun je contact opnemen
met de Geschillencommissie kinderopvang via
info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via 09001877.

huisgenoten en structureel aanwezigen
geregistreerd in het Personenregister
Kinderopvang.
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