
 

 

 

 

Datum:  14 november 2017  
Betreft: Bureaukosten 2018 

 

Beste ouders, 

Ook voor 2018 heeft KindeRdam aan haar gastouders het advies uitgebracht om de uurprijs voor de 
gastouderopvang binnen de fiscale uurprijs van € 5,75 te houden. Wat de werkelijke uurprijs wordt, 
bepaalt uiteindelijk uw gastouder. 

 
Naast de kosten van uw gastouder berekent KindeRdam maandelijks bureaukosten voor gastouder- 
opvang. Deze kosten zijn in 2018 gelijk gebleven aan die van 2017. 

 
Bureaukosten 2018 
1 kind € 52,10 
2 kinderen € 78,15  
3 kinderen of meer € 98,99 

Waarvoor betaalt u deze bureaukosten? 
De overheid stelt hoge eisen aan de gastouderopvang. Het gastouderbureau van KindeRdam onder- 
steunt uw gastouder daarin, middels de kassierfunctie. Zo voeren wij samen met de gastouder jaarlijks 
een risico-inventarisatie t.a.v. veiligheid en gezondheid uit in de opvangruimtes bij de gastouder, 
voeren wij evaluatiegesprekken op locatie en verrichten wij huisbezoeken. Ook stellen wij gastouders 
in de gelegenheid hun vaardigheden en pedagogische kennis te vergroten. U kunt hierbij denken aan 
trainingen en scholing in het kader van pedagogische verdieping en een cursus EHBO. Onze gastouders 
worden in al deze zaken begeleid en ondersteund door een vaste medewerker van het gastouder- 
bureau. Met elkaar, het gastouderbureau en uw gastouder, zorgen we zo voor een goede kwaliteit van 
de opvang van uw kind(eren). 

 
Op de volgende pagina vindt u een uitleg en voorbeeldberekening waarmee u uw uurprijs kunt 
berekenen. 

 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan zijn wij u graag van dienst. Wij 
verzoeken u uw vragen bij voorkeur te mailen naar de afdeling Klantadvies. Wij doen ons best uw vraag 
zo snel mogelijk te beantwoorden. Wilt u dat wij u terugbellen, vermeld dan ook uw telefoonnummer 
in uw mail. 

 
E-mail : klantadvies@kindeRdam.nl 
Telefoon : (010) 44 300 36. De afdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00.  
 

Met vriendelijke groet, 
namens gastouderopvang KindeRdam 

 

 
Mariette Houtsma 
Directeur Bedrijfsvoering 

 
 

 
Bijlage Berekening uurprijs 



 

 

 

 

 
 
 
Hoe kunt u uw uurprijs berekenen? 

U rekent het aantal opvanguren per maand x het uurtarief van uw gastouder = € …… 
+ de bureaukosten €52,10 = € ……. Dit deelt u door het aantal opvanguren per maand. 

 

Voorbeeld berekening bij 1 kind: 

U neemt 80 uur per maand af x € 5,00 = € 400,00 
+ € 52,10 bureaukosten = € 452,10 : 80 opvanguren = € 5,65 

 

Voorbeeld berekening 2 kinderen (€ 78,15 wordt door 2 gedeeld) 

Aantal opvanguren per maand per kind x uurtarief gastouder = € …… 
+ bureaukosten € 39,08 = € ……. Dit deelt u door het aantal opvanguren per maand. 

 
80 uur x € 5,00 = € 400,00 + € 39,08 bureaukosten = € 439,08 : 80 opvanguren = € 5,49 (kind 1) 

 
100 uur x € 5,00 = € 500,00 + € 39,08 bureaukosten = € 539,08 : 100 opvanguren = € 5,39 (kind 2) 

 

 Voorbeeld berekening 3 kinderen (€ 98,99 wordt door 3 gedeeld) 

Aantal opvanguren per maand per kind x uurtarief gastouder = € …… 
+ bureaukosten € 32,99 = € ……. Dit deelt u door het aantal opvanguren per maand. 

 
80 uur x € 5,00 = € 400,00 + € 32,99 bureaukosten = € 432,99 : 80 opvanguren = € 5,41 (kind 1) 

 
100 uur x € 5,00 = € 500,00 + € 32,99 bureaukosten= € 532,99 : 100 opvanguren = € 5,33 (kind 2) 

 
100 uur x € 5,00 = € 500,00 + € 32,99 bureaukosten = € 532,99 : 100 opvanguren= € 5,33 (kind 3) 


