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Zoekt u kleinschalige of persoonlijke opvang voor uw kind?
Uw kind kan terecht bij een gastouder. De gastouder komt bij u thuis. Of uw kind wordt in het
huis van de gastouder opgevangen. U vindt gastouders bij u in de buurt via de website
Landelijk Register Kinderopvang.
Landelijk Register Kinderopvang
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Wilt u weten hoe u aan een gastouder komt?
Een gastouder vindt u via de website Landelijk Register Kinderopvang of via een
gastouderbureau. Dit bureau bemiddelt tussen ouders en gastouders.
Een gastouder zoeken via een gastouderbureau gaat zo:
Bel het gastouderbureau en vraag om een inschrijfformulier. Vul het formulier in en stuur
dit samen met de gevraagde gegevens op.
Het gastouderbureau komt bij u thuis voor een gesprek over opvangtijden en verzorging.
Als het gastouderbureau een geschikte gastouder heeft gevonden, maakt u kennis met
de gastouder.
Klikt het? Het gastouderbureau maakt een contract op dat u ondertekent. De gastouder
zorgt tegen betaling voor de opvang van uw kind.
Gastouderbureaus zijn bijvoorbeeld de Mellebie en 4Kids.
4Kids
0572 34 10 00

info@4kids.nl
www.4kids.nl/gastouder-worden
Mellebie
Mauritsstraat 2
2902 HK Capelle aan den IJssel
010 822 14 24
info@mellebie.nl
www.mellebie.nl
Landelijk Register Kinderopvang
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Kunnen opa, oma of een buurvrouw ook gastouder zijn?
Ook opa, oma of een buurvrouw kunnen gastouder zijn. Als ze ingeschreven zijn bij een
gastouderbureau, kunt u hen een bedrag betalen en krijgt u ook kinderopvangtoeslag.
Let op: het oppasloon wordt als een inkomen gezien waarover belasting betaald moet
worden. Ook kan het oppassen gevolgen hebben voor een uitkering, pensioen of toeslagen,
zoals huur- of zorgtoeslag.
Belastingdienst - kinderopvangtoeslag
0800 05 43
www.belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag
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