
Bereken zelf uw netto kosten  
met de rekentool op onze website!

Tarieven 2021 
gastouderopvang 

100 % continuïteitsgarantie

Samenwijs Opvang biedt kwalitatief hoogwaardige gastouder- 
opvang aan om het totaal aanbod aan kinderopvang compleet te 
maken.  
Voor 2021 hebben we ervoor gekozen om onze tarieven niet te 
verhogen en een extra impuls te geven op het gebied van deskun-
digheidsbevordering aan onze gastouders. 
Onze medewerkers van het Gastouderbureau kennen alle gastou-
ders persoonlijk en zien toe op een uitstekende begeleiding van 
gastouder en ouder. Dit is mogelijk omdat Samenwijs bewust het 
werkgebied beperkt houdt van de gemeente Hilvarenbeek tot en 
met  ‘De Beerzen’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het 
Gastouderbureau. 
Via de mail: gob@stichtingsamenwijs.nl of 
via onze telefoonnummers: 06-54211145 / 06-39264885. 

Het Gastouderbureau vervult de wettelijk 
vereiste kassiersfunctie. Dit betekent dat u de 
maandelijkse kosten voor de gastouderopvang 
aan Samenwijs Opvang betaalt. Deze kosten 
bestaan uit twee delen: het uurtarief voor de 
gastouder en de begeleidingskosten voor het 
Gastouderbureau.  

De gastouder bepaalt zelf welk uurtarief zij per 
uur per kind vraagt voor de begeleiding van 
uw kinderen. Samenwijs geeft daarvoor wel 
een richtlijn. Voor 2021 is dit € 5,10 per uur per 
kind. 

Omdat we een minimum (€ 20), maximum (€ 
95) en een gezinstarief (maximum € 145) per 
maand hanteren  de begeleidingskosten kan 
uw uiteindelijke bruto uurtarief aanzienlijk 
voordeliger uitpakken dan het in eerste in-
stantie lijkt! Dit omdat uw kosten dalen op het 
moment dat u meer uren opvang afneemt. Een 
stukje maatwerk! 

In de vergelijkstabel hieronder ziet u een 
indicatie van uw maandelijkse netto kosten 
na aftrek van de fiscale vergoeding die bij uw 
gezamenlijk toetsingsinkomen hoort.

Het voordeel van Samenwijs Opvang is dat  
u in het geval uw gastouder verlof heeft of ziek is, niet al-
leen kunt terug vallen op een noodgastouder maar ook een 
beroep kunt doen op een Samenwijscentrum of vestiging 
bij u in de buurt! 

Gastouders worden vaak uitgenodigd bij activiteiten in het  
Samenwijscentrum of op locatie, waardoor uw kind al  
bekend kan zijn met deze locaties. 

gemiddeld aantal 
uur opvang per 
maand:

Uurprijs 
bruto*

Maandbedrag 
netto 

Maandbedrag 
netto 

Maandbedrag  
netto 

Maandbedrag  netto Maandbedrag   
netto 

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 20.000,-

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 40.000,-

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 60.000,-

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 80.000,-

Toetsingsinkomen 
per jaar: € 100.000,-

1e kind 2e kind 1e kind  2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind

60 uur per maand  

per kind  € 6,68  € 27,18  -  € 60,28  -  € 93,37  -  € 146,33  -  € 200,07  - 

76 uur per maand

per kind  € 6,05  € 18,40  € 18,40  € 57,51  € 24,85  € 96,62  € 29,45  € 159,19  € 43,71  € 222,69  € 56,59 

gezin met 2 kinderen   totaal:  € 36,81  totaal:  € 82,36  totaal:  € 126,07  totaal:  € 202,90  totaal:  € 279,28

 * Deze bruto uurprijs bestaat uit het advies uurtarief van de gastouder (€ 5,10) en de begeleidingskosten vanuit het gastouderbureau.  

Tarieven 2021 Gastouderopvang
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. 


