
 

 

 

 

 

Selectiecriteria Gastouders. 

 

Op basis van onderstaande criteria wordt besloten of een aspirant GO in het bestand 

wordt opgenomen: 

• Minimale leeftijdsgrens van de GO is 21 jaar; 

De GO: 

• De gastouder beschikt over een diploma mbo-2 helpende Welzijn, of een 

daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap; 

• De gastouder overlegt een Verklaring omtrent gedrag van haarzelf en van alle 

gezinsleden ouder dan 18 jaar; Met deze Vog’s moeten de personen zich 
inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Andere personen die vaak 

op het opvangadres aanwezig zijn, moeten dit ook doen. 

• De gastouders spreekt goed Nederlands  

• heeft een AVP verzekering afgesloten; 

• is regelmatig en minimaal een halfjaar beschikbaar voor opvang; 

• heeft een mede inzittende verzekering afgesloten (bij gebruik van auto) 

• is zowel lichamelijk als geestelijk gezond; 

• de eigen kinderen van de gastouder zijn niet onder toezicht geplaatst; 

• heeft plezier in het omgaan met kinderen; 

• heeft ervaring met kinderen, opgebouwd door eigen kinderen of opleiding; 

•  heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen;  
• kan zich vinden in het pedagogisch plan en handelt daar naar; 

• beschikt over een geregistreerd EHBO diploma, gericht op kinderen; 

• is bereid tot het volgen van cursussen/ opleidingen; 

• is bereid de adviezen en richtlijnen van het Gob M-G op te volgen; 

• is bereid tot overleg met de ouders en Gob M-G; 

• is bereid de gemaakte afspraken na te komen; 

• is bereid tot het respecteren van de privacy van ouders; 

• is bereid tot het respecteren van andere ideeën, levenswijzen en  

geloofsovertuigingen;  

• is in staat tot reflecteren op het eigen handelen; 

• zal kinderen niet alleen laten of niet zonder meer aan de zorg aan anderen 

overlaten; 

• is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang; 

• heeft een telefoonaansluiting of heeft een mobiel nummer; 

• De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen; 

• De opvang wordt geboden in een kindvriendelijk leef- en woonomgeving. De 

veiligheid en de gezondheid van kinderen moet gewaarborgd zijn. In huis moet  

voldoende ruimte zijn om te eten, slapen en spelen. Tevens moet er 

gelegenheid zijn om buiten te spelen; 

• De gastouder zorgt  er voor dat haar woning ten aller tijde rookvrij is. 

 

 

 

 

 


