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Wanneer een potentiële gastouder zich meldt bij MijnGastouderopvang en zichzelf wil toevoegen aan 
het bestand, moet zij/hij verklaren dat zij/hij voldoet aan de volgende eisen: 
 

Algemeen 
Een gastouder: 
 

 is 18 jaar of ouder; 

 kan goed met kinderen omgaan; 

 kan zelfstandig werken, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en goede contactuele 
eigenschappen; 

 is in staat tot het bieden van een continue en stabiele opvang gedurende langere tijd; 

 is bereid zich te houden aan de normen voor gastouderopvang; 

 zal een Verklaring Omtrent Gedrag aan MijnGastouderopvang doen toekomen voor zowel 
zichzelf als de volwassen medehuisgenoten, voordat de inschrijving bij MijnGastouderopvang 
kan plaatsvinden; 

 zal wijzigingen in de gezins- en/of opvangsituatie aan de ouders van de gastkinderen 
doorgeven, zodra deze bekend zijn. Ook indien er sprake is van een 18de verjaardag van een 
huisgenoot, zal een Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd voor deze persoon.  
De verklaring (of een kopie daarvan) zal de gastouder binnen 4 weken doen toekomen aan 
MijnGastouderopvang; 

 houdt zich aan de spelregels en de werkwijze van MijnGastouderopvang en aan de gemaakte 
afspraken; 

 gaat zorgvuldig om met de informatie van betrokkenen van MijnGastouderopvang (zoals 
ouders, en andere gastouders); 

 verklaart dat hij of zij de kinderen niet fysiek, psychisch of seksueel zal misbruiken of ander 
norm-/grensoverschrijdend gedrag in hun bijzijn zal vertonen en heeft dat in het verleden ook 
nooit gedaan en is in het verleden ook nooit hiervan beschuldigd; 

 verklaart dat zij of haar kinderen niet onder toezicht staan van Jeugdzorg of een soortgelijke 
instantie. Mocht dit wel zo zijn, dan geeft zij volledige openheid van zaken en de gelegenheid 
hier navraag over te doen bij de desbetreffende instanties; 

 geeft volledige openheid over met welke gastouderbureaus zij samenwerkt en/of heeft 
samengewerkt; 

 biedt aan MijnGastouderopvang de gelegenheid referenties op te vragen bij huidige en/of ex-
cliënten van de gastouder; 

 is niet onder behandeling (geweest) bij een psycholoog, psychiater of soortgelijke hulpverlener 
voor persoonlijkheidsproblematiek, geestesziekte of soortgelijke aandoening. 

 

Houding ten opzichte van het werk als gastouder 
 
Een gastouder: 
 

 gaat graag met kinderen om; 

 heeft een positieve houding ten opzichte van kinderopvang, zo ook de eventuele huisgenoten; 

 doet haar/zijn uiterste best om de kinderen voldoende ruimte te bieden om te spelen, eten en 
slapen; 

 zorgt voor een veilige en gezonde omgeving; 

 laat periodiek MijnGastouderopvang een Risico-inventarisatie voor Veiligheid en Risico-
inventarisatie voor Gezondheid en hygiëne uitvoeren; 

 is te allen tijde bereid om terstond op verzoek van gastouderbureau toegang te verlenen tot de 
opvanglocatie. 
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Pedagogische kwaliteiten van de gastouder 
 
Een gastouder: 
 

 is in het bezit van een diploma/certificaat/getuigschrift zoals omschreven op 
www.mijngastouderopvang.nl/Definitieve_lijst_van_diploma_s_die_vrijstelling_geven_voor_de_
opleidingen_voor_gastouders.pdf; 

 is in het bezit van een bij een geldig bij Het Oranje Kruis geregistreerd certificaat voor de cursus 
Eerste Hulp aan kinderen, het geregistreerde SEHSO- of SEHBK-certificaat van NedCert of het 
geregistreerde certificaat Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en 
Omgeving; Eerstehulpverlener van NIKTA. Tevens volgt de gastouder elk jaar de 
herhalingscursus of doet de cursus opnieuw om het certificaat geldig te houden of een nieuw 
certificaat te behalen; 

 heeft ervaring met- of kennis van de ontwikkeling van kinderen (0 t/m 12 jaar); 

 neemt een positieve houding aan in de omgang met de kinderen; 

 doet haar/zijn best doen om de individuele ontwikkeling van het kind te stimuleren, evenals 
eventuele interacties tussen de kinderen onderling; 

 staat open voor feedback. 
 
Houding van de gastouder t.o.v. de vraagouders 
 
Een gastouder: 
 

 staat positief tegenover de keuze van werkende of studerende ouders om de opvoeding van 
hun kinderen met anderen te willen delen; 

 respecteert andere ideeën en een andere levenswijze van de vraagouder(s); 

 overlegt, indien nodig, met de vraagouder(s) over de opvang van het gastkind door bijv. 
knelpunten bespreekbaar te maken; 

 is in staat concrete en duidelijke afspraken met de vraagouder(s) te maken en deze na te leven. 
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