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Selectiecriteria gastouders 
 
Algemeen 

 Minimale leeftijd 21 jaar;  
 Lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren;  
 Plezier hebben in de omgang met kinderen;  
 Positief staan tegenover kinderopvang;  
 Een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen, ook voor huisgenoten van 18 jaar en 

ouder (de kosten voor de aanvraag worden door inZicht vergoedt); 
 Beschikken over een diploma MBO Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 of gelijkwaardig; 
 Beschikken over een geregistreerd certificaat van EHBO bij Kinderen. 

  
  
Vaardigheden en eigenschappen 

 Open en flexibele opstelling;  
 In staat zijn continuïteit en stabiliteit te bieden;  
 Verantwoordelijkheidsgevoel;  
 Organisatietalent;  
 Inlevingsvermogen; 
 Afspraken kunnen maken en nakomen;  
 Positief kunnen omgaan met kritiek.  

  
Pedagogische kwaliteiten van de gastouder 

 In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden;  
 Respect hebben voor de eigenheid van elk kind;  
 Bereidheid tot het volgen van cursussen en thema-avonden; 
 Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen.  

  
Gezinssituatie van de gastouder 

 Er moet voldoende tijd en aandacht zijn voor de gastkinderen;  
 De overige gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen;  
 De gezinssituatie van de gastouder is stabiel.  

  
Huisvesting van de gastouder 

 Er vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats van de woning;  
 De gastouder beschikt over voldoende en veilige ruimte om gastkinderen op te vangen;  
 De gastouder beschikt over voldoende en veilige speelruimte rondom het huis;  
 De gastouder beschikt over aparte slaapruimte voor kleine kinderen; 
 De gastouder maakt gebruik van goed gekeurde materialen (bedjes, kinderstoel, box, 

fietsstoel, buggy, enz.) 
 De woonomgeving is hygiënisch verantwoord;  
 De opvanglocatie te allen tijde rookvrij houden. 

  
Houding van de gastouder t.o.v. de vraagouder 

 De gastouder respecteert de privé-situatie van de vraagouder;  
 De gastouder gaat correct om met privacygevoelige informatie;  
 De gastouder is bereid tot samenwerking met de vraagouders;  
 De gastouder heeft een niet-rivaliserende opstelling t.o.v. de vraagouders.  

 


