Selectiecriteria Gastouder
1. Algemeen
De gastouder:
■ is in bezit van een mede inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
■ is in bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
■ heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis
2. Persoonlijk
De gastouder:
■ is minimaal 18 jaar en woont niet op hetzelfde adres als de ouder
■ heeft voldoende ervaring in het omgaan met kinderen
■ is lichamelijk en geestelijk gezond
■ heeft verantwoordelijkheidsgevoel
■ kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden
■ hanteert correct Nederlands taalgebruik of spreekt Fries of een andere Nederlandse
streektaal
3. Motivatie
De gastouder:
■ heeft een positieve houding ten opzichte van kinderopvang
■ heeft plezier in het verzorgen en begeleiden van kinderen
■ gebruikt de opvang niet om eigen onverwerkte problematiek op te lossen
4. Pedagogische kwaliteiten
De gastouder
■ heeft een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn
of een ander diploma waarmee hij aan de eisen voldoet
of een ervaringscertificaat.
5. Houding ten opzichte van het Gastouderbureau
De gastouder:
■ is bereid tot samenwerking
■ is bereid de richtlijnen te hanteren, waaronder de inhoud van het pedagogisch beleidsplan
■ staat open voor advies en begeleiding
■ gaat akkoord met het overleggen van een VOG aan Flevokidscare
■ is bereid mee te werken aan de (minimaal) twee jaarlijkse bezoeken van een
medewerker van Flevokidscare aan de opvanglocatie
■ is bereid tot het volgen van aanvullende cursussen/ die gerelateerd zijn aan de
opvangtaken
6. Houding ten opzichte van de vraagouder
De gastouder:
■ is bereid samen te werken met de vraagouder
■ heeft een open en flexibele instelling
■ kan open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de vraagouder

■ is in staat afspraken te maken en deze na te leven
■ maakt eventuele problemen bespreekbaar, eventueel m.b.v. het gastouderbureau
■ kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie
7. Gezin / huisgenoten van de Gastouder
■
■
■
■

Het gezin bestaat uit: …………………………………………………………………………
De gezinssituatie is stabiel
Allen staan positief tegenover de opvang (1 of meer kinderen)
Alle volwassen huisgenoten (>18) zijn in bezit van een VOG en verstrekken deze aan
Flevokidscare

8. Omgevingsfactoren
Er is voldoende speelruimte* (3,5m per kind)
Er is voldoende slaapruimte* (genoeg bedjes)
Er zijn voldoende buitenspeelmogelijkheden* (3m per kind)
In en om het huis is het in voldoende mate schoon en veilig**
De opvanglocatie is rookvrij gedurende de opvang
Eventueel aanwezige huisdieren, nl. ………………………………………………………..
De gastouder is bereid zo nodig aanpassingen in of om het huis te verrichten, uit
oogpunt van veiligheid en gezondheid**
■ Er is een EHBO trommel aanwezig
■ Er zijn rookmelders aanwezig
■
■
■
■
■
■
■

* Dit is afgestemd op het aantal en de leeftijden van de op te vangen kinderen en worden jaarlijks door Gastouderbureau Flevokidscare
getoetst op naleving. ** Dit wordt gecontroleerd door Gastouderbureau Flevokidscare aan de hand van de jaarlijkse risico-inventarisaties
Veiligheid en Gezondheid.

