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Voor je ligt het document Selectiecriteria Gastouders. 
Gastouderburo Zowiezo hanteert een selectiebeleid voor haar gastouders. Dit zijn deels wettelijk bepaalde criteria 
(bijvoorbeeld de diploma-eisen) en deels aspecten op  het gebied van de werkhouding. Ook wordt gekeken naar de 
locatie waar de opvang zal plaatsvinden. Deze locatie moet ook beoordeeld worden en aan de selectie-eisen 
voldoen. 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Grondhouding van de gastouder 
 

- Een gastouder is in staat goed te communiceren. Ze heeft respect voor en geeft vertrouwen aan het kind en de 
ouders. Ook staat zij ervoor open haar houding te toetsen en – indien nodig - in positieve zin te wijzigen. 

 
 
Algemene eisen 
 

- Een diploma MBO Helpende Welzijn 2 of een ander diploma waarmee u aan de eisen  voldoet en anders 
bereid zijn dit diploma te behalen 

- Een geldig en geregistreerd EHBO certificaat voor kinderen, de herhalingscursussen   dienen gevolgd te 
worden om het diploma geldig te houden 

- Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de gastouder. Bij opvang bij de gastouder thuis ook van alle 
gezinsleden boven de 18 jaar 

- In het bezit van een AVP verzekering 
- Een inzittendenverzekering te hebben afgesloten bij gebruik van auto 
- Houdt zich aan de opvang van het maximale aantal kinderen. Als gastouder mag je maximaal 6 kinderen 

opvangen van 0-13 jaar, waarvan: maximaal 5 kinderen tot 4 jaar maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Eigen 
kinderen tot 10 jaar en vriendjes/ vriendinnetjes die komen spelen worden meegerekend 

- De eigen kinderen staan niet onder toezicht 
 
 
Persoonlijkheid en motivatie 
 

- Minimum leeftijd 18 jaar en woont niet op hetzelfde adres als de ouder 
- Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid 
- Verantwoordelijkheidsgevoel 
- Open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders 
- Continuïteit en stabiliteit in de opvang kunnen bieden 
- Nederlands spreken tijdens de opvang  
- Goed kunnen communiceren 
- Positieve houding ten opzichte van kinderopvang in het algemeen en  gastouderopvang in het bijzonder 
- Ervaring en plezier in het omgaan met kinderen 

 
 
Pedagogische kwaliteiten 
 

- Kennis van de ontwikkeling van kinderen 
- Aandacht voor en inzicht in het kind als individu 
- In staat zijn tot het geven van warmte, geborgenheid en veiligheid 
- In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind 
- In staat zijn tot het inspelen op de behoefte van ieder kind 
- In staat zijn problemen op het gebied van gezondheid, welzijn en ontwikkeling van het kind te onderkennen 

en er mee om te gaan 
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- Bieden van voldoende en gevarieerd spelmateriaal en kinderboeken 
 

Houding ten opzichte van gastouderburo Zowiezo 
 

- Bereidheid tot samenwerking met het gastouderburo 
- Onderschrijven en kennis hebben van Pedagogisch Beleidsplan en de Meldcode 
- Kindermishandeling en huiselijk geweld en ernaar handelen 
- Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderburo 
- Bereidheid tot het respecteren van de privacy van de vraagouders 
- Medewerking verlenen aan evaluaties en huisbezoeken 
- Bereidheid tot het bijwonen van cursusavonden 
- Hanteren van de richtlijnen van het gastouderburo 

 
 

De opvanglocatie 
 

- De woning is hygiënisch en kind veilig, zowel binnen als buiten. Dit wordt getoetst door een vaste 
bemiddelingsmedewerker van het gastouderburo door middel van een risico inventarisatie veiligheid en 
gezondheid 

- De woning is geheel rookvrij. De gastouder mag ook buiten niet roken in het zicht van de gastkinderen 
- De gastouder moet bereid zijn zo nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten  (tuinhek, traphekje, vijver 

afschermen, stopcontacten afschermen etc.) 
- Er zijn voldoende werkende rookmelders aanwezig 
- Er is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen 
- In de naaste omgeving moet gelegenheid zijn om buiten te spelen 
- Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot 1,5 jaar 
- De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen 
- De gastouder heeft achterwacht geregeld, bij opvang van 3 of meer kinderen (inclusief de eigen kinderen) 
- De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang 
- De gastouder woont niet bij de ouders thuis 

 
 

Houding gastouder ten opzichte van de vraagouder 
 

- Open kunnen staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijze 
- Zich kunnen inleven in de situatie van de vraagouder 
- Bereidheid tot overleg en gelijkwaardige samenwerking 
- Bereid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken 
- Bereid en in staat zijn problemen bespreekbaar te maken 
- Respecteren van en vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie van de vraagouders en hun 

gezin, speelt geen privacygevoelige informatie door aan derden 
 
 

Gezin van de gastouder 
 

- Gezinsleden moeten positief staan tegenover de opvang van gastkinderen. 


