Tarieven gastouderopvang GOO
GOO biedt naast dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang ook gastouderopvang. Deze
vorm van opvang vindt bij u thuis plaats of bij de gastouder thuis. De gastouders hanteren flexibele
werktijden en is het mogelijk om gebruik te maken van gastouderopvang in combinatie met
dagopvang , peuterwerk en/of buitenschoolse opvang .
In Nederland zijn er diverse gastouderbureaus. GOO gastouderopvang onderscheidt zich door
kwaliteit. GOO is met name actief in de regio, waar ook de reguliere opvang van GOO wordt
aangeboden. De gastouders worden zorgvuldig geselecteerd, deskundig begeleid en opgeleid.
Gastouders werken volgens een pedagogisch plan en voldoen aan de wettelijke eisen.
Tarieven:
De tarieven voor deze vorm van gastouderopvang zijn voordelig: u betaalt per uur en alleen voor de
uren die werkelijk worden ingezet. GOO gastouderopvang hanteert een vast bedrag aan
bureaukosten. Wanneer u vakantie neemt of bijv. een periode geen opvang nodig heeft, dienen de
bureaukosten te worden doorbetaald. Met deze bureaukosten kunnen wij de kwaliteitseisen
waarborgen en controleren.
De totale kosten voor een ouder/verzorger bestaan uit een vergoeding per afgenomen uur bij de
gastouder + een vast bedrag aan bureaukosten.
Bij bemiddeling van een gastouder aan huis hanteren wij hogere bureaukosten in verband met extra
werkzaamheden die deze koppeling met zich meebrengt.
Bureaukosten GOO gastouderopvang per maand vanaf 1 januari 2018:
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Gastouderopvang:
Naast bureaukosten betaalt u per uur en per kind een opvangvergoeding voor de gastouder. Het
gastouderbureau geeft jaarlijks advies over het uurtarief van de gastouders.
Voor de reguliere gastouderopvang hanteren wij in 2018 een advies-vergoeding van € 4,95 per uur
per kind. De opvangvergoeding is exclusief de kosten voor voeding, luiers e.d. Voor deze kosten
houden wij ons aan de richtlijnen van het Nibud. Deze vergoedingen en eventuele vervoerskosten
verrekenen de gastouder en ouders rechtstreeks met elkaar.

Gastouder aan huis
Bij gastouder aan huis is de wet dienstregeling aan huis van toepassing. De gastouder-aan-huis
heeft recht op het wettelijke minimum uurloon.
Voor de gastouder-aan-huis hanteren wij in 2018 een adviesvergoeding van € 12,00 per uur voor
maximaal 4 kinderen (maximaal 3 dagen per week inzetbaar . Dit is een vast bedrag per uur. Dit
bedrag is inclusief 8% vakantietoeslag. Een gastouder aan huis heeft recht op 4 weken doorbetaalde
vakantie.
U kunt ook kiezen voor doorbetaalde vakantie. In dat geval adviseren wij een vergoeding van € 12,90
per uur, ongeacht het aantal kinderen. Net als bij de reguliere gastouderopvang worden dan alleen
de gewerkte uren geregistreerd en uitbetaald. Hierbij worden geen vakanties doorbetaald.
LRK en belastingvoordeel
Jaarlijks bepaalt de overheid het maximaal te vergoeden uurtarief voor gastouderopvang. Voor 2018
is het maximale vergoedingsbedrag voor gastouderopvang € 5,91 per kind per uur.
Ouders die geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voldoen aan de eisen van
de Belastingdienst. U vraagt zelf deze vergoeding aan. Berekenen is mogelijk via deze tool.
De gastouder zal zelf haar nieuwe uurtarief voor 2018 aan u kenbaar maken, dit wordt vastgelegd en
ondertekent op een formulier van Stichting GOO zodat wij zeker weten dat u goed geïnformeerd
bent.
Mochten hier nog vragen over zijn dan horen wij dit graag.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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