
Intake en aanmeldingsprocedure 
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Vraagouders  

Vraagouders zijn ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren), omdat zij bijvoorbeeld buitenshuis 

werken of een opleiding volgen. Kleinschaligheid, huiselijkheid en flexibiliteit zijn de kernwoorden 

van gastouderopvang. Veel ouders kiezen om deze redenen voor deze vorm van opvang. 

Gastouderbureau LinQ  helpt je bij het vinden van het juiste opvangadres door de informatie op die 

je hebt genoteerd op het aanmeldformulier samen met het vrijblijvend intake gesprek te gebruiken 

om te zoeken naar een geschikte gastouder in ons bestand. De opvangtijden kunnen in overleg met 

de gastouder aangepast worden aan je persoonlijke wensen. Je kunt hierbij denken aan enkele uren 

per dag tot een aantal dagen per week.  

 

Aanmeldingsprocedure  
Na ontvangst van het aanmeldformulier nemen wij telefonisch contact met je op om een afspraak te 

maken voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt bij de ouder thuis plaats. In dit gesprek wordt er 

uitleg gegeven over de werkwijze van de gastouderopvang algemeen en de werkwijze van 

Gastouderbureau LinQ specifiek. Tevens zullen  wensen met betrekking tot de opvang 

geïnventariseerd worden.   

Voor de bemiddelingsmedewerker is dit gesprek bedoeld om indruk van jou/jullie als ouders te 

krijgen, om zo een goed voorstel te kunnen doen voor een gastouder.  

 

Koppelingsgesprek  

Wanneer de vraagouder en gastouder daadwerkelijk met elkaar in zee willen, vindt er een 

koppelingsgesprek plaats. Dit gesprek vindt plaats op de opvanglocatie, met alle drie de partijen. In 

dit gesprek worden alle punten besproken die belangrijk zijn voor de opvang van het kind zoals 

opvangtijden, betaling, ziekte, vakanties en de datum van ingang van de opvang. Daarnaast worden 

ook inhoudelijke afspraken met betrekking tot de opvang vastgelegd. Na dit gesprek wordt de 

overeenkomst opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Na ondertekening van de 

overeenkomst gaat de opvang van start met een proeftijd van 6 weken. 

  

Proefperiode  

Tijdens de proefperiode, van 6 weken, neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met de 

ouders en gastouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of 

problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door 

willen gaan met de opvang.  

  

Evaluatie  

Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de gastouder, dit gebeurt door middel van een 

huisbezoek. Tijdens deze evaluatie wordt er besproken hoe het gaat met de opvangkinderen op 

verschillende vlakken. Tijdens een van deze huisbezoeken wordt er een risico-inventarisatie gedaan. 

Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.  

Jaarlijks vindt er met de vraagouders een evaluatie plaats. Dit gaat door middel van een huisbezoek 

bij de vraagouder. 



Kinderopvangtoeslag  

Nadat er een koppeling tot stand is gekomen, ontvang je van het gastouderbureau een contract. 

Daarin staat het aantal uren per maand (gemiddeld) dat je opvang afneemt, de bureaukosten en het 

gemiddelde tarief per uur.  Met deze gegevens kan op www.toeslagen.nl je kinderopvangtoeslag 

aangevraagd worden. Tevens kun je  hier een proefberekening laten maken om te zien wat je aan 

kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. Je ontvangt jaarlijks een jaaropgaaf met daarin het totaal 

afgenomen aantal uren en het uur bedrag van de opvang. Deze ontvang je  begin februari, over het 

voorgaande jaar. Mochten er wijzigingen zijn in de opvanguren, dan kun je proefberekening door ons 

laten maken. Gastouderbureau LinQ bied ook hulp aan diegene die het ingewikkeld vind om het 

formulier van de belastingdienst in te vullen. Neem daarvoor gerust contact met ons op! 


