
Kwaliteitseisen	  voor	  gastouders	  
	  
Het	  gastouderbureau	  vraagt	  van	  gastouders	  dat	  zij/hij:	  
	  

 tenminste	  18	  	  jaar	  is;	  
 beschikt	  over	  een	  diploma	  mbo-‐2	  Helpende	  (Zorg	  en)	  Welzijn,	  een	  diploma	  dat	  hieraan	  is	  
gelijkgesteld	  of	  een	  Certificaat	  goed	  gastouderschap;	  

 geestelijk	  en	  lichamelijk	  gezond	  is	  en	  over	  verantwoordelijkheidsgevoel	  beschikt;	  
 minimaal	  acht	  uren	  per	  week	  en	  in	  ieder	  geval	  twee	  dagdelen	  per	  week	  beschikbaar	  is;	  
 voor	  langere	  tijd	  opvang	  kan	  bieden,	  minimaal	  een	  half	  jaar;	  
 goed	  telefonisch	  bereikbaar	  is;	  
 niet	  op	  hetzelfde	  adres	  woont	  als	  de	  ouders	  wiens	  kinderen	  worden	  opgevangen;	  
 kennis	  heeft	  van	  of	  ervaring	  heeft	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen,	  positief	  staat	  ten	  opzichte	  
van	  de	  pedagogische	  doelstellingen	  uit	  het	  pedagogische	  beleidsplan	  en	  deze	  bij	  de	  opvang	  van	  
de	  kinderen	  gebruikt	  als	  uitgangspunt;	  

 eventuele	  gezinsleden	  positief	  staan	  ten	  opzichte	  van	  gastouderopvang;	  
 open	  kan	  staan	  en	  respect	  kan	  hebben	  voor	  mogelijk	  andere	  ideeën	  en	  levenswijzen	  van	  de	  
vraagouders;	  

 beschikt	  over	  goede	  communicatieve	  vaardigheden	  en	  in	  staat	  is	  om	  op	  een	  professionele	  
manier	  contact	  met	  de	  vraagouders	  te	  onderhouden	  en	  afspraken	  te	  maken;	  

 in	  staat	  is	  tot	  reflecteren	  op	  haar	  eigen	  handelen;	  
 kinderen	  niet	  alleen	  laat	  of	  het	  toezicht	  aan	  anderen	  overlaat;	  
 bereid	  is	  tot	  samenwerking	  met	  het	  gastouderbureau	  en	  tot	  het	  volgen	  van	  aanvullende	  
cursussen/trainingen/bijeenkomsten	  die	  verband	  houden	  tot	  de	  opvangtaak;	  

 de	  Nederlandse	  taal	  spreekt,	  of	  Fries	  of	  een	  andere	  streektaal;	  
 bereid	  is	  tot	  het	  maken	  en	  naleven	  van	  duidelijke	  afspraken	  met	  de	  vraagouders;	  
 kan	  voldoen	  aan	  de	  gestelde	  veiligheids-‐	  en	  hygiënenormen;	  
 beschikt	  over	  een	  geregistreerd	  certificaat	  Eerste	  Hulp	  aan	  	  kinderen	  van	  het	  Oranje	  Kruis;	  
 respectvol	  omgaan	  met	  de	  privacy	  van	  de	  ouders	  en	  informatie	  vertrouwelijk	  behandelen;	  	  
 een	  Verklaring	  omtrent	  Gedrag	  kan	  overleggen.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  eventuele	  inwonende	  
volwassen	  gezinsleden;	  

 geen	  eigen	  kinderen	  heeft	  die	  onder	  toezicht	  zijn	  geplaatst;	  
 in	  bezit	  is	  van	  een	  AVP	  verzekering	  en	  een	  inzittendenverzekering	  bij	  autogebruik;	  	  
 samen	  met	  de	  vraagouder	  zorg	  wil	  dragen	  voor	  een	  zo	  optimaal	  mogelijke	  kinderopvang.	  

 


