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Ouder Monique Ton (35) Beroep 
Zwemjuf  Kinderen Jamie (7) en Jes-
sie Lynn (8) Dagen gastouderopvang 2 
dagen per week, soms een weekend

‘Ik ben zwemjuf en mijn man is muzi-
kant. Onze werktijden zijn dus meestal 
na schooltijd. Dat is natuurlijk waardeloos 
als je ook nog van je kinderen wilt genieten. 
Gelukkig wonen mijn schoonouders in de 
buurt. Hun huis is een warm, gezellig nest, 
waar ze twee dagen per week onze kinderen 
opvangen.’

‘Ik vond naschoolse opvang geen optie, 
omdat ik wil dat mijn kinderen in een ver-
trouwde en veilige omgeving zijn, met 
mensen die dezelfde waarden en normen 
meegeven. Bij mijn schoonouders weet ik 
zeker dat er goed op onze kinderen gelet 
wordt. Bovendien hebben mijn schoonou-
ders meer levenservaring dan een medewer-
ker op de naschoolse opvang.’

‘Ik heb van mijn schoonmoeder geleerd 
hoe ik het nog leuker kan maken voor mijn 
kinderen. Ik praat meer met ze en heb meer 
geduld om dingen uit te leggen. Mijn schoon-
ouders zijn altijd een grote steun voor ons 
geweest. Ik ben mede dankzij hen volwasse-
ner geworden en sta nu beter in het leven. 
Als er iets is met de kinderen, vraag ik vaak 
advies aan mijn schoonmoeder.’

‘Toen het gastouderbureau mij vertelde 
dat mijn schoonmoeder een diploma 
moest halen, barstte ik in lachen uit. Ik 
heb gezegd dat mijn schoonmoeder het 
gastouderbureau waarschijnlijk meer kon 
leren dan andersom. Maar regels zijn regels, 
dus ze heeft haar diploma gehaald. Maar 
voor mij maakt het geen verschil: ze was al 
een professional.
Ik vind het prettig dat er duidelijke afspraken 
zijn over de opvang en dat mijn schoonmoe-
der er een vergoeding voor krijgt. Het is de 
beste oppas die wij ons kunnen wensen! Ik 
merk ook dat steeds meer mensen van een 
oma als gastouder gebruik maken.’ 

 ‘Wat betreft de opvoeding zitten we op 
één lijn met mijn schoonouders: de regels 
thuis zijn precies dezelfde als bij opa en 
oma. Bovendien gaan de kinderen echt altijd 
voor. Dat is voor ons als ouders, maar ook 
voor de kinderen prettig.

Lezen wat gastouder Reina van haar 
werk vindt? Kijk op pagina 5!

' Bij mijn schoonouders 
is het een warm,  
gezellig nest'


