Voordelen gastouderopvang
Als je werkt, wil je dat je kindje in goede handen is. Dat is je primaire zorg. Maar je kiest natuurlijk ook
voor een vorm van opvang die werkt voor jou en je partner. Gastouderopvang biedt het beste van
beide. Wij laten je graag zien waarom.

Waarom kiezen voor gastouderopvang?

Het beste voor je kind
Onderzoek wijst uit dat kinderen zich meer op hun gemak voelen bij een gastouder dan in een
kinderdagverblijf. Kinderen voelen zich veiliger en meer ontspannen bij gastouders. Ook de
sensitiviteit van de gastouders wordt hoger beoordeeld. Dat betekent dat ze sneller in kunnen spelen
op signalen van het kind. Tot slot zijn de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager dan in de
kinderdagverblijven. Dit brengt meer rust voor je kindje met zich mee. Óók zorgen gastouders voor
opvang van kinderen die kwetsbaarder zijn dan anderen. Jonge baby’s, zorgkinderen, kinderen die
hoe dan ook wat extra’s kunnen gebruiken. Deze kinderen zijn niet gebaat bij een kinderdagverblijf –
hoe goed van kwaliteit ook. Deze kinderen zijn goed af bij een vaste, vertrouwde verzorger, op een
huiselijke, kleinschalige opvang waar tegemoet kan worden gekomen aan hun bijzondere behoeften.
Gastouders die voor het kind de beste keuze zijn. Het volledige onderzoek ‘Welbevinden en stress
van kinderen in de kinderopvang', uitgevoerd door de Universiteit Leiden, vind je in onze
Kenniswijzer.

Gastouderopvang is een flexibele vorm van opvang
Bij gastouderopvang kun je alle kanten uit. Zeker als je kiest voor opvang in familieverband. Zo zullen
je (schoon)ouders het niet zo erg vinden als jij een keer een half uurtje eerder of later bent. En ook als
je kind ziek is, kun je waarschijnlijk bij hen terecht.

Je betaalt alleen voor de uren die je afneemt
In de gastouderopvang betaal je alleen voor de uren die je afneemt. Dat klinkt erg logisch, maar is niet
zo vanzelfsprekend. Bij de meeste kinderdagverblijven betaal je bijvoorbeeld per dagdeel. Omdat je
een maand- of jaartarief betaalt, betaal je veelal ook tijdens de vakantie gewoon door. Ook als je
kindje niet naar de kinderdagopvang gaat.

Je kind is in goede handen
We willen natuurlijk allemaal dat onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Daarom stelt de
overheid kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Een gastouder moet voldoen aan deze voorwaarden.
Slechts dan wordt de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen en kom je als
ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag
Ook de overheid ziet de vele pluspunten van gastouderschap in. Daarom kunnen ouders
kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De hoogte van de
toeslag is afhankelijk van het aantal opvanguren, het aantal kinderen én het inkomen van de ouders.

