
 
 

 
Begeleidingskosten MIK Gastouderbureau 2019 

 

 

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit:  

- het opvangtarief van de gastouder, en; 

- de begeleidingskosten van het gastouderbureau. 

 

Wij maken een onderscheid tussen gastouderopvang en thuisopvang. Bij thuisopvang 

worden de kinderen door de gastouder opgevangen in hun eigen huis. Bij 

gastouderopvang worden de kinderen opgevangen in het huis van de gastouder.  

Kijkt u bij het juiste kopje (gastouderopvang of thuisopvang) wat in uw geval van 

toepassing is. 

 

 
Opvangvergoeding  
 

Gastouderopvang 

Jaarlijks stelt de gastouder in overleg met vraagouders het opvangtarief vast. 

Voor 2019 is het advies uurtarief € 5,15 per uur per kind. Het staat gastouders en 

vraagouders vrij om onderling een opvangvergoeding overeen te komen die hiervan 

afwijkt.  

 

Thuisopvang  

Het minimumuurloon voor opvang in huis van de ouder bedraagt  per 1 januari  

€ 11,19 *  Het staat gastouders en vraagouders vrij om onderling een opvangvergoeding 

overeen te komen die hoger is.  

 
 

Gastouderopvang en Thuisopvang 

 

Optie 1. Vast maandbedrag begeleidingskosten bij meer dan 35 uur opvang per maand 

 

 Tarief 2019 

Gezin met 1 kind € 42,50 

Gezin met 2 of meer kinderen  € 64,- 

 

 

 

Optie 2. Vast maandbedrag begeleidingskosten bij  35 uur opvang of minder per 

maand 

 

 Tarief 2019 

Per kind € 35,- 

 

De begeleidingskosten worden maandelijks in rekening gebracht, ook indien er in een 

maand geen opvang is genoten.  

 

Bij het bepalen of er sprake is van 35 uur opvang per maand of meer of minder, wordt 

door de bemiddelingsmedewerker uitgegaan van het gemiddeld aantal uur per maand, 

bekeken over één kalenderjaar. De berekening op de offerte is hierbij leidend.  

 

Eén keer per jaar kan, bij een structurele wijziging van de opvanguren (meer of minder 

dan 35 uur opvang per maand), het begeleidingstarief worden aangepast.  

 



 
 

Vragen? 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen 

heeft naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact opnemen met uw 

bemiddelingsmedewerker. De contactgegevens van de bemiddelingsmedewerkers worden 

hieronder nog eens weergegeven. 

 

Margot Crouzen:  06-30439176        m.crouzen@mik-kinderopvang.nl  

Lily van Heel:      06-30315284        l.vanheel@mik-kinderopvang.nl  

Marina Mebis       06-12781506        m.mebis@mik-kinderopvang.nl  

Met vriendelijke groet, 

 

MIK Gastouderbureau 

 

 

 

* Per 1 juli 2019 wordt door de Nederlandse overheid het minimumuurloon geïndexeerd. 
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