
Tarieven Gastouderbureau de Blokkendoos 01-07-2016 
 

Opvang middels het gastouderbureau is opvang op maat. Dit betekent dat er wordt 

gewerkt met een uurtarief. De kosten voor de gastouderopvang bestaat uit twee componenten: 

 De kosten voor de dienstverlening van het gastouderbureau (ook wel bureaukosten 

genoemd) 

 De kosten voor de gastouder. 

Alle betalingen verlopen via het gastouderbureau. Er worden maandelijkse facturen gemaakt waarop 

beide delen apart vermeld zijn. Zo geven we een transparant beeld van de kostenstructuur. Dit 

betekent dat in de contracten duidelijk is vastgelegd wat ouders betalen aan het gastouderbureau en 

welk de van het bedrag naar hun gastouder gaat. 

Voor de kosten kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Voor meer informatie zie 

www.toeslagen.nl . De jaaropgave van de maandelijkse facturen kunt u gebruiken als 

bewijsstuk voor de belastingdienst. 

De maximale vergoeding voor het uurtarief voor de gastouderopvang in 2017: € 5,75  

Inschrijfgeld: € 25,- 
Wanneer ouders zelf een gastouder aanbrengen of wanneer een koppeling in zijn geheel wordt 

overgenomen van een ander gastouderbureau is er geen inschrijfgeld verschuldigd. 

Bureaukosten (tarief per 01-07-2016) 

De hoogte van deze kosten is per opvangsituatie verschillend en afhankelijk van het 

aantal uren, kinderen en de begeleidende dienstverlening van de Blokkendoos. 

De prijs van de bureaukosten is als volgt opgebouwd: 

 Begeleidende dienstverlening 

 Administratieve taken 

 Scholing van de gastouders 

 Personeelskosten gastouderbureau 

Er worden geen bemiddelingskosten in rekening gebracht. 

Bureaukosten bij een gastouder thuis 

Eenmalige koppeling- en registratiekosten € 12,50 per kind 

1e kind:  0 - 10 uur per week  € 40,- per maand 

10-30 uur per week  € 50,- per maand 

30 > uren per week  € 60,- per maand 

2e of volgend kind  

ongeacht het aantal uren per week:  € 37,50 per maand 

http://www.toeslagen.nl/


Bureaukosten gastouder aan huis 

Ongeacht het aantal kinderen binnen hetzelfde gezin. 
Gemiddeld aantal uren per maand x € 1,25 per uur  
met een minimum van € 50,- euro per maand en een maximum van €100,-euro per maand. 

Uurprijs voor de gastouder 
Bij opvang bij een gastouder thuis wordt het tarief door de gastouder bepaalt.  

De richtlijn hiervoor is €4,50 tot €6,50 per uur. 

 

Verder kan het zijn dat de gastouder toeslagen in rekening brengt, naar aanleiding van de 

persoonlijke afspraken die met de vraagouder worden gemaakt. Bijvoorbeeld: 

 Eventueel korting voor een tweede of volgend kind; 

 Eventueel prijzen voor kinderen in verschillende leeftijdsfase, bijvoorbeeld een prijs voor 0 

tot 4 jarige kinderen en ouder kinderen; 

 Eventueel een toeslag voor voeding en andere bijkomende kosten; 

 Eventueel een toeslag voor avonduren of  weekend. 

In principe blijft de uurprijs een afspraak tussen vraagouder en gastouder. 

Uurprijs voor de gastouder aan huis 
De tarieven voor een gastouder aan huis stelt u in overleg vast. De Blokkendoos kan 

hierin wel richtlijnen geven. Gemiddeld ligt het uurtarief tussen de €11,00 en €17,50 per 

uur. Afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd en ervaring van de padagogische 

medewerkster. 

 

Wettelijke regels 

- Het uurtarief moet vooraf afgesproken worden en bedraagt per uur minimaal het 

wettelijke minimumloon 

- Vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of wordt verrekend 

in de afgesproken uurprijs, ook dit moet vooraf afgesproken worden. 

- Doorbetaalde vakantie. 4x het aantal uren dat men per week werkt. 

- Na 2 wachtdagen, maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is 

minstens 70% van het minimumloon. 

- Verlof volgens de Wet arbeid en zorg; 

  

In principe blijft de uurprijs een afspraak tussen vraagouder en gastouder. 
 

 


