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DE DAG VAN DE 

GASTOUDER 

De dag van de 

gastouder is op 15 

september 2022 

 
   

 

TARIEFWIJZIGING 

De nieuwe tarieven 

voor 2023 

 

DE DAG VAN DE GASTOUDER 
         

 Ieder jaar is het op de 
3e donderdag in september “ De 
dag van de gastouder ”  

Gastouders hebben een belangrijke taak bij 
de opvang en opvoeding van kinderen uit 
heel veel gezinnen in Nederland. Een taak 
waarvoor veel verantwoordelijkheid en 
professionele kennis nodig is. 

Vooral de liefde voor de kinderen en de 
passie voor het vak zorgen ervoor dat de 
kinderen een fijne tijd hebben en de ouders 
met een gerust hart zelf aan de slag 
kunnen. De gastouders kenmerken zich 
door een enorme betrokkenheid en een 
grote flexibiliteit. Het kind staat voor hen op 
de eerste plaats. 

 

Eens per jaar wordt de waardering voor de 

gastouders vormgegeven met de Dag van de 

Leidster/gastouder. Veel ouders reageren 

attent op deze dag en schenken hier extra 

aandacht aan. 

Het initiatief voor deze dag is ontstaan in 2002 

waarop door diverse instanties uit de 

kinderopvang werd besloten dat gastouders 

en medewerkers in de kinderopvang een 

vaste dag verdienen. Het is fijn om waardering 

uit te spreken, op donderdag 15 september 

aanstaande, in de vorm van een cadeautje 

en/of een leuke zelfgemaakte knutsel van je 

kind.  

 

MELDCODE 

TRAINING 

Meldcode huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

met afwegingskader 

training is op 13 

september 2022 

 



 

 

 

SEPTEMBER  |  2022  |   
 

Tarieven wijzigen voor de gastouders en 

gastouderbureau 

Gastouders kunnen jaarlijks het tarief wijzigen. 

Met inachtneming van een maand 

wijzigingstermijn kan de gastouder tot uiterlijk 1 

december 2022 de tarieven aanpassen voor het 

jaar 2023. In de maand september zullen de 

toeslagen voor 2023 definitief worden gemaakt. 

De indexering voor 2023 in de gastouderopvang 

ligt momenteel op € 6,73 per uur per kind. 

Gastouders zullen ouders een 

tariefwijzigingsformulier laten ondertekenen 

waarin ouders akkoord gaan met de 

voorgenomen wijziging voor gastouderopvang.  

 

 

 

Tarieven van Zoet Gastouderbureau zullen wijzigen vanaf 2023.  

Zorg dat dit tijdig word aangepast voor de kinderopvangtoesag!  

 

 

 

 

 

 

In overleg met de oudercommissie 

zal Zoet Gastouderbureau de 

maandelijkse tarieven per 2023 

wijzigen. 

De tariefwijziging van het 

gastouderbureau is in overweging 

genomen door de oudercommissie 

waarbij rekening word gehouden 

met de inflatie. 

Alles word duurder waardoor ook wij 

ons genoodzaakt zien de prijzen te 

verhogen om zo de kwaliteit te 

kunnen blijven waarborgen waar het 

gastouderbureau voor staat. 

  

ZOET STAAT VOOR 
 

 

 

    

Zorg over elke telg.  

 

Samen met de 

oudercommissie willen wij 

zorgdragen en 

waarborgen dat kinderen 

op een  veilige en 

verantwoorde plek zijn 

waarbij de kwaliteit van de 

opvang voorop staat. 

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de tarieven voor het gastouderbureau vanaf 2023 

Vast maandbedrag per maand voor één kind € 39,- 

Vast maandbedrag per maand voor twee of meer kinderen per gezin € 61,- 

Vast maandbedrag per maand voor BSO opvang voor één kind € 25,- 

Vast maandbedrag per maand voor BSO voor twee of meer kinderen € 35,- 

Vast maandbedrag per maand voor opvang aan huis per gezin € 85,- 

Kosten v oor een extra vaste gastouder per maand per gezin € 25,- 

 

 

 

 

Meldcode training: 

Op dinsdag 13 september aanstaande hebben we een                    

training meldcode HGKM gepland staan voor alle                                                            

aangesloten gastouders. 

We hebben deze training als aanvulling op een eerder                

gegeven training vanuit “Sterk in de Kinderopvang”,                     

waarbij we onder andere interactie in kleine groepjes hebben           

gehad om te spreken over diverse casussen.  

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met                  

afwegingskader is bedoeld voor professionals.              

Het is een stappenplan die gastouders kunnen gebruiken als er          

vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of            

kindermishandeling.                            

Professionals zijn verplicht met de meldcode aan de slag te                     

gaan als zij signalen opmerken van huiselijk geweld                      

en/of kindermishandeling. (HGKM) 


