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Gastouderopvang
is persoonlijk,
flexibel, voordelig

Kinderopvang bij gastouders is kleinschalig. Een gastouder vangt
maximaal zes kinderen tegelijk op. Zo is er veel tijd en aandacht voor je kind.
Dagopvang en BSO

Persoonlijk

Een gastouder kan dagopvang bieden voor

Elke dag zorgt dezelfde persoon voor je kind. Dit

kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar ook

zorgt ervoor dat je kind zich veilig en vertrouwd

buitenschoolse opvang (BSO) voor als je kind

voelt. Dé basis voor kinderen om zich goed

naar de basisschool gaat.

te kunnen ontwikkelen. Daarnaast leert je
gastouder je kind goed kennen waardoor ze

Flexibel

weet wat je kind nodig heeft om zich gelukkig te

Gastouderopvang is flexibel. Samen met jou en

voelen.

je gastouder bespreken we wat je belangrijk vindt
voor je kind. Van opvoeding tot slaaptijden en

Voordelig

andere specifieke wensen. En kom je je kind een

Gastouderopvang is voordeliger dan

keer iets later ophalen, omdat een vergadering

kinderopvang. Je maakt samen afspraken over

uitloopt? Of heb je op wisselende tijden opvang

opvanguren en het uurtarief. En je ontvangt

nodig? Ook dat is allemaal bespreekbaar!

kinderopvangtoeslag. Over (een deel van)
het uurtarief van je gastouder en over onze
bureaukosten.

Tip!
We maken met plezier een offerte voor jouw situatie. Dan zie je wat je per maand kwijt bent aan de opvang
voor je kind. En wij zorgen ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kinderopvangtoeslag.

Voordelen van gastouderopvang
Iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht
Volop tijd en aandacht voor je kind
Optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving
Samen met jou kijken we wat je belangrijk vindt voor je kind. En samen
gaan we op zoek naar de gastouder die daarbij past
Ook opvang als je kind een keer iets minder fit is
Ben je een keer iets later? Of heb je op een andere tijd opvang nodig?
Ook dat kun je bespreken met je gastouder
Opvang bij je gastouder of bij jou thuis. Aan jou de keus
Gastouderopvang is voordeliger dan kinderopvang. Je maakt
samen afspraken over opvanguren en het uurtarief

Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat jonge kinderen zich
meer op hun gemak voelen
bij een gastouder dan
bij een kinderdagverblijf

Onze gastouders
Onze gastouders zijn meer dan een oppas.
Want gastouder, dat ben je niet zomaar. Zij
hebben alle diploma’s behaald die nodig
zijn. Samen met onze gastouders zorgen wij
ervoor dat de opvanglocatie veilig en gezond
is. Dit doen we door regelmatig een bezoek te
brengen. En te controleren of de opvanglocatie
nog aan alle veiligheidseisen voldoet.

Voordelen van onze gastouders
Al onze gastouders zijn ingeschreven in het Landelijk
Register Kinderopvang
Jaarlijks vullen we samen met je gastouder de
risico-inventarisatie in. De gezondheid- en
veiligheidscheck van de opvanglocatie
Jaarlijks evalueren wij de opvang met jou en je gastouder
Met onze cursussen, workshops en trainingen prikkelen wij
onze gastouders om zich te blijven ontwikkelen. En ook als
ouder kun je gebruikmaken van ons cursusaanbod
Onze gastouders werken volgens ons pedagogisch beleid

Thuis of bij de
gastouder. Aan
jou de keus!

Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt je kind naar de gastouder
brengen. Bij een andere ouder. Of je gastouder kan bij jou thuis opvangen.

Bij de gastouder thuis
Je brengt je kind naar de gastouder

Ken je iemand die aan de slag wil als gastouder
om jouw kind op te vangen? Maar heeft hij of zij
nog niet de juiste diploma’s? Bij ons kun je de
diplomaroute volgen. Mét 40% korting! Vraag ons

Je betaalt per kind, per uur

gerust naar alle informatie of kijk eens op 4kids.
nl/diplomaroute.

Bij jou thuis
A - Privé-opvang bij jou thuis

2) Opvang door een gastouder bij jou thuis

Je eigen gastouder aan huis. Dit is de meest

Voorwaarden

luxe vorm van gastouderopvang. Je hoeft je

De gastouder moet gemiddeld het

kind niet te brengen en te halen. De omgeving

minimumloon per uur ontvangen. Ongeacht

is vertrouwd. En met de gastouder maak je

het aantal op te vangen kinderen

afspraken over werktijden, werkzaamheden en

		

dagindeling. Er zijn twee varianten van privé-

De gastouder heeft recht op vier weken

opvang bij jou thuis:

doorbetaalde vakantie per jaar

1) Opvang door familie bij jou thuis

Bij ziekte ben je, na twee wachtdagen,

Een bekend gezicht voor je kind

verplicht om de gastouder zes weken door
te betalen tegen 70% van het loon. Maar

Je betaalt per kind, per uur

minimaal het minimumloon.

Wist je dat wij, 4Kids, ook
jaarlijks een inspectiebezoek
krijgen van de GGD? En dat we
daar met vlag en wimpel voor
zijn geslaagd de afgelopen
jaren? Je weet dus zeker dat
wij voldoen aan de eisen van
de Wet Kinderopvang.
B - Opvang bij jou thuis, voor je eigen
kinderen en andere kinderen
Bij deze vorm van opvang heb je ook de luxe
van een gastouder aan huis. Maar doordat je de
opvang deelt met andere ouders kun je toch per
kind, per uur betalen.
Je hoeft je kind niet te halen en te brengen
Er zijn voor je kind ook kinderen uit andere 		

Voor de dagen dat de gastouder jouw

gezinnen om mee te spelen

kinderen opvangt, moet je de gastouder de
mogelijkheid geven om ook kinderen uit

Ben je ouder van één kind? Of zoek je opvang

andere gezinnen op te vangen in jouw

voor vier dagen of meer per week? Dan is deze

woning

variant voordeliger dan privé-opvang aan huis.
Voorwaarden
De gastouder moet van alle ouders samen

Bij een andere
ouder thuis

gemiddeld het minimumloon per uur
ontvangen

Er zijn ouders die kiezen voor opvang bij hun
thuis, waarbij ook kinderen uit andere gezinnen

De gastouder verzorgt alleen kinderopvang.

welkom zijn (optie B - Bij jou thuis). Je brengt

Dus geen schoonmaakwerkzaamheden of

je kind dan dus ook naar de gastouder. Maar de

boodschappen

opvanglocatie is bij een andere ouder thuis.

Hoe vind ik mijn
gastouder?
Je kiest voor opvang door een gastouder.
Dan wil je natuurlijk een gastouder vinden
die bij jou én je kind past.

Wij helpen je
Wij hebben in iedere regio een vaste bemiddelaar. Zij werken
nauw samen met ons Team Opvangadvies op kantoor. De
bemiddelaar kent jouw regio goed en kan je helpen bij het zoeken
van een gastouder. Wil je dat wij je helpen bij het zoeken van
een gastouder? Dan kun je contact met ons opnemen door
te bellen naar 0572-341000 of door een e-mail te sturen naar
opvangadvies@4kids.nl.

Opvangmarkt
Wil je liever eerst zelf even rondkijken? Ook dat kan natuurlijk. Op
onze opvangmarkt vind je een groot gedeelte van onze gastouders
in jouw buurt. Om eenvoudig in contact te komen met onze
gastouders en te laten zien dat je op zoek bent naar een gastouder
is het handig om een profiel aan te maken. Hiervoor ga je naar
4kids.nl/opvangmarkt. Het is gratis en je zit nergens aan vast.

Stap voor stap
vinden wij de
gastouder die
bij jou past

Gastouderopvang is helemaal afgestemd op jou en je kind.
Samen doorlopen we de volgende stappen.
Stap 1

Wensen in kaart brengen

Daar vind je een groot gedeelte van onze
gastouders in jouw buurt. Ga naar 4kids.nl/

Wil je opvang bij de gastouder of bij jou thuis?

opvangmarkt en maak gratis een profiel aan.

Voor welke dagen en tijden heb je opvang

Heb je al een gastouder gevonden? Dan kun je je

nodig? Vind je het belangrijk dat er ook andere

samen inschrijven bij 4Kids.

kinderen zijn waarmee je kind kan spelen? En
heb je wensen over specifieke vaardigheden

Stap 3

Kennismaken

van een gastouder? Wanneer je je wensen op
een rijtje hebt, vinden we gemakkelijker de

Wanneer je een mogelijke gastouder hebt

gastouder voor jou.

gevonden kun je kennismaken. TIP: plan een
afspraak wanneer er kinderen aanwezig zijn

Stap 2

Een gastouder vinden

bij de gastouder. Dan krijg je meteen een
goede indruk van de sfeer. Hebben jullie na

Weet je waar je naar op zoek bent? Neem contact

afloop een goed gevoel? Dan wordt er een

met ons op. Wij helpen je graag bij het zoeken

startgesprek gepland met jou, de gastouder en

van een gastouder. Natuurlijk kun je ook zelf

de bemiddelaar. Tijdens dit gesprek worden alle

alvast een kijkje nemen op onze opvangmarkt.

afspraken en praktische zaken besproken.

Stap 4

Vastleggen afspraken

Na het startgesprek leggen wij alle afspraken
voor jullie vast in een contract. En ontvang je van
ons een offerte.

Stap 5

Kinderopvangtoeslag

Op de offerte staan het aantal opvanguren voor
het gehele jaar en het uurtarief. Op basis van
deze gegevens vraag je bij de Belastingdienst de
kinderopvangtoeslag aan.

Stap 6

Evalueren
Ik heb een oproep geplaatst op de

Is de opvang nog naar wens? Kloppen alle

opvangmarkt. Gereageerd op het profiel van

afspraken nog? Jaarlijks wordt de opvang door je

onze gastouder. En er was gelijk een klik. We

bemiddelaar met jou en je gastouder besproken.

hebben kennisgemaakt en onze bemiddelaar

Natuurlijk kun je ons altijd bellen of mailen als
je vragen hebt of over iets wilt sparren. Daar is
geen afspraak voor nodig.

heeft alle afspraken vastgelegd. Binnen een
week was alles geregeld.
Ouder Karin

Voordelen van 4Kids
Een vaste bemiddelaar uit jouw regio en een enthousiast team dat je altijd kunt bellen of mailen
Een pedagoog voor specifieke vragen die je gastouder heeft. Of jij als ouder
Alle afspraken en wensen leggen wij voor jou vast in een contract
Géén inschrijfkosten
Wij houden je altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen
Je bemiddelaar bezoekt de opvanglocatie regelmatig. Zo weet je zeker dat de opvanglocatie
en je gastouder aan alle eisen voldoen
Je bemiddelaar evalueert de opvang periodiek met jou en je gastouder
Een online urenregistratiesysteem. Zo kun je overal en altijd je opvangkosten en de
opvanguren bekijken
Een eigen Mijn 4Kids-pagina. Hier vind je onder andere je opvanggegevens en documenten
Een jaarlijks overzicht van alle opvanguren en vergoedingen. Hiermee kun je de ontvangen
kinderopvangtoeslag verantwoorden aan de Belastingdienst
Betalingen worden iedere dag verwerkt. Je gastouder heeft haar verdiende geld dus snel
op haar eigen rekening staan. De dag nadat jij ons hebt betaald, betalen wij je gastouder
Is je gastouder ziek? Of met vakantie? Wij helpen je met zoeken
naar een vervangende gastouder
Een oudercommissie
Ruime kennis en ervaring

Zeer tevreden hoe alles verloopt.
Ook de communicatie. Je wordt
continue up-to-date gehouden
Ouder Nawal

Wij doen het
voor jou
4Kids is een gastouderbureau dat staat voor
persoonlijk contact. Dat vinden we écht
belangrijk. Elke dag zorgen wij ervoor dat de
opvang goed geregeld is. Zo hebben onze
gastouders alle aandacht voor de kinderen
en kan jij je kind(eren) met een gerust hart
achterlaten. Met onze cursussen en workshops
prikkelen we onze gastouders om zich te blijven
ontwikkelen. En natuurlijk delen wij onze ruime
kennis en ervaring graag met je!

Écht persoonlijk
We hebben in iedere regio een vaste bemiddelaar
en een enthousiast 4Kids-team op kantoor. Zo
houden we de lijnen kort en persoonlijk. Dat merk
je als je met ons belt en als we bij je langskomen.
Maar ook als we ‘gewoon’ achter de computer
zitten om ervoor te zorgen de urenregistratie
gemakkelijk gaat.

Tip!
Schrijf je alvast gratis in op onze opvangmarkt.
Je laat hiermee zien dat je op zoek bent naar een
gastouder. Daarnaast kun je een groot gedeelte
van de gastouders bij jou in de buurt zien. En
gastouders kunnen jou vinden.

Gelukkige kinderen, ouders en
gastouders. Daar doen we het
voor! Wij kijken ernaar uit om
kennis te maken! Jij ook?

Marktplein 8
8141 AG Heino
0572-341000
info@4kids.nl
www.4kids.nl

