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Basisvoorwaarden gastouderopvang  

U moet aan de volgende basisvoorwaarden voldoen: 

• De gastouder (en eventuele volwassen huisgenoten) is/zijn in het bezit van een recente  
 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 
• De gastouder spreekt Nederlands of een streektaal; 
• De gastouder is 18 jaar of ouder; 
• De gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres; 
• De gastouder is niet de partner van de vraagouder of de ouder van het op te  vangen  
 kind(eren); 
 De gastouderopvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder en/of op het  
 woonadres van (één van) de vraagouder(s); 
• De gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij; 
• De gastouder maakt zelf geen gebruik van gastouderopvang, indien hij of zij zelf geen 
 andere baan heeft. 

 
 

Kwaliteitseisen gastouderopvang 

• Gastouders dienen te beschikken over een Mbo-2-diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’; 
• Gastouders dienen in het bezit te zijn van het certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’; 
• De gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het 
 gastouderbureau en de Meldcode ‘Huiselijk Gewelden Kindermishandeling’  
 (vanaf 1 juli 2013 van toepassing) en handelt ernaar; 
• De gastouder kent de ‘Risico-inventarisatieveiligheid en gezondheid’ en handelt ernaar; 
• De opvanglocatie dient te beschikken over voldoende speel- en slaapruimte en  
 rookmelders; 
• Er zit een maximum aan het aantal kinderen dat gelijktijdig op het opvangadres aanwezig  
 mag zijn; 
• Als gastouder dien je altijd te beschikken over een ‘achterwacht’; 
• De GGD dient bij controle toegang te krijgen tot de opvanglocatie; 
 
De kwailteitseisen worden jaarlijks door onze medewerkers getoetst. 
 

 
 

Selectiecriteria gastouders 
 

• U hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen tot 13 jaar. 
• U hebt kennis van activiteiten die de ontwikkeling van kinderen op verschillende 

gebieden stimuleren.  
• U vindt het leuk om kinderen te begeleiden en hun ontwikkeling te ondersteunen. 
• U biedt kinderen een omgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen. 
 
• U vindt goede kinderopvang belangrijk voor zowel ouders als kinderen. 
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• U vindt het belangrijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding te delen met de ouders 
en u neemt actief deel in de communicatie daarover met de ouders. 

• U respecteert privacygevoelige gegevens en bespreekt dit niet met derden.  
• U bent in staat om uw eigen gezin (en eigen kinderen) en de daarbij behorende 

werkzaamheden te combineren met de opvang en begeleiding van een of meer 
gastkinderen. U laat de Kinderen niet alleen en laat ze niet over een de zorg van een 
ander. 

• Uw huisgenoten en andere personen die vaak in uw gezin te vinden zijn staan positief 
ten opzichte van de opvang van gastkinderen. 

• Uw levensovertuiging en pedagogische opvattingen bieden ruimte voor de opvang van 
kinderen van ouders met een andere overtuiging of culturele achtergrond. 

 
• U vangt geen kinderen particulier of voor een ander bemiddelingsorganisatie op 
• U neemt deel aan de activiteiten die de Kinderkoepel organiseert voor gastouders zoals 

de introductiecursus, speelochtenden, EHBO voor kinderen en andere bijeenkomsten die 
uw deskundigheid als gastouder vergroten. 

• U bent in staat tot reflecteren van het eigen handelen; 
• U staat achter het Pedagogisch beleid van de Kinderkoepel en brengt dit in praktijk bij de 

opvang. 
• U onderhoudt goed en regelmatig contact met de coördinator thuisopvang. 
• U neemt actief deel aan de jaarlijkse evaluatiegesprekken. 
• U bent bij voorkeur 2 dagen per week, minimaal een half jaar beschikbaar om kinderen 

op te vangen. 
• U bent WA verzekerd en kunt de polis en het betalingsbewijs van de premie overleggen.  
• Uw huis is geschikt om kinderen op te vangen en voldoet aan de belangrijkste eisen voor 

veiligheid en hygiëne zoals die door de Kinderkoepel gehanteerd worden. Deze hebben 
o.a. betrekking op: traphekjes, beveiligde stopcontacten, giftige planten, afgeschermde 
kachels/kooktoestellen, schoonmaakmiddelen en andere gevaarlijke stoffen, losliggende 
kleden en andere struikelblokken maar ook op voldoende veilige speelruimte en 
speelmaterialen binnen en buiten, een aparte slaapruimte e.d. 

• En u bent bereid aan een risico-inventarisatie mee te werken. 
 
Bij iedere nieuwe koppeling worden bovenstaande criteria opnieuw getoetst. Als u niet meer 
aan de selectiecriteria voldoet, komt u niet meer in aanmerking voor bemiddeling. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


