VERSCHIL TUSSEN KINDEROPVANG EN GASTOUDEROPVANG

Wat is beter; kinderopvang of gastouderopvang?
Op deze vraag is geen antwoord te geven. Elke vorm van opvang heeft zijn eigen voordelen, maar
ook nadelen. Waar het vooral om gaat, is dat u kijkt naar wat het beste bij uw kind past, maar zeker
ook wat bij u als ouder past. Bij sommige ouders bestaat nog het idee dat een gastouder een oppas is
en dat een kinderopvang een plek is om je kind te ‘dumpen’ als de ouders moeten werken. Dit is zeker
niet meer het geval. Beide vormen van opvang zijn tegenwoordig professioneel en er wordt niet alleen
opgevangen maar ook gekeken naar de ontwikkeling van uw kind.

Goede kwaliteit
Voor beide vormen van opvang geldt, dat er voldaan moet worden aan wettelijke bepalingen. Hiermee
wordt de kwaliteit van opvang voor uw kind(eren) gewaarborgd. Sommige eisen gelden voor beide
vormen van opvang, maar er zijn ook eisen die afhankelijk zijn van de vorm van opvang.
Algemeen geldende eisen:
- In het bezit zijn van een geldende kwalificatie
- In het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen
- In het bezit zijn van een goedgekeurde Verklaring Omtrent Gedrag
- Een positief inspectieresultaat vanuit de GGD
- Ingeschreven staan bij het LRK (Landelijk Register Kinderopvang)
- Een recente risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid hebben afgenomen
- Werken volgens een pedagogisch beleidsplan
- Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillen tussen kinderopvang en gastouderopvang
Onderstaand volgt een overzicht van de verschillen tussen kinderopvang en gastouderopvang. Dit zijn
algemene verschillen. Bij sommige kinderopvangorganisaties en gastouders worden andere
uitgangspunten gehanteerd. Onderstaand beeld is dus geen vast gegeven, maar een globaal inzicht.
Kinderopvang

Gastouderopvang

Speciaal voor opvang ingerichte omgeving
Grootschaliger (9 tot 16 kinderen)
Keuze tussen horizontale en verticale groepen
Contractafname
Meerdere beroepskrachten op de groep
Bij ziekte van uw kind, moet uw kind thuis blijven
Opvang loopt door bij ziekte beroepskracht
Vaste openingstijden

Huiselijke omgeving, geschikt voor opvang
Kleinschalig (maximaal 6 kinderen)
Overwegend verticale groepen
Betalen wat je afneemt (per uur)
Eén vaste gastouder
Ook welkom als uw kind ziek is
Bij ziekte gastouder, vervang door gastouder mogelijk
Flexibele opvang mogelijk

De beste keuze
De keuze voor de ene of de andere vorm van opvang is aan u! Vindt u het, ondanks bovenstaande
uitleg, nog lastig om goed inzicht te krijgen welke vorm van opvang het beste bij u en uw kind(eren)
past? Wij adviseren u dan om zowel contact op te nemen met een kinderopvang als een
gastouderbureau. Wellicht kunt een kijkje nemen in de praktijk om de juiste keuze te kunnen maken.
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