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Selectie-criteria voor gastouders
Algemeen
a. Minimum leeftijd: Wettelijk 18 jaar, Gastouderbureau Allente hanteert een minimum leeftijd
van 21 jaar;
b. Lichamelijk en geestelijk gezond zijn;
c. In bezit zijn van een geldig diploma, minimaal MBO2 Helpende (zorg en) Welzijn;
d. Voordat de opvang start in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG);
e. Voordat de opvang start dienen alle volwassen huisgenoten een VOG te bezitten;
f. Voordat de opvang start dienen alle structurele bezoekers (aanwezig vaker dan eenmaal per 3
maanden, langer dan een half uur) een VOG te bezitten;
g. Voordat de opvang start ingeschreven zijn in het Personenregister
h. Voordat de opvang start dienen alle volwassen huisgenoten en structurele bezoekers
ingeschreven te zijn in het Personenregister;
i. In bezit zijn van een voor de gastouderopvang geldig EHBO diploma en bereid zijn om jaarlijks
EHBO training te volgen;
j. In bezit zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs;
k. Niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit de ouderlijke gezag;
l. Geen kinderen hebben die (tijdelijk) onder toezicht staan;
m. In staat zijn tot het bieden van een continue en stabiele opvang gedurende langere tijd;
n. Verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
o. Beschikken over organisatietalent;
p. Een open en flexibele instelling hebben;
q. Een positieve houding hebben t.o.v. het opvangen van gastkinderen met verschillende
culturele achtergronden. Dit moet ook gelden voor de eventuele andere gezinsleden;
r. In staat en bereid zijn de eigen omgang met gastkinderen bespreekbaar te maken, zowel in
het contact met de vraagouders als met het gastouderbureau;
s. Bereid zijn zich te houden aan de wettelijke eisen t.a.v. het kindaantal;
t. De eventuele overige gezinsleden staan positief tegenover gastouderopvang;
u. Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie;
v. Beheersing van de Nederlandse taal;
w. Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een
professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken;
x. In bezit van AVP verzekering/inzittende verzekering bij auto gebruik;
y. Kinderen mogen tijdens de opvang niet alleen in huis gelaten worden of onder toezicht van
anderen worden gelaten;
z. Telefonisch bereikbaar zijn.

Houding t.o.v. gastouderopvang en het gastouderbureau
a. Positief staan t.o.v. gastouderopvang;
b. Positief staan t.o.v. de keus van werkende en/of studerende ouders om de de opvoeding van
de kinderen met anderen te delen;
c. Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau;
d. Bereid zijn tot het accepteren van begeleiding of ondersteuning door het gastouderbureau bij
de koppelingsfase en daarna;
e. Bereid zijn tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/bijeenkomsten die
gerelateerd zijn aan de opvangtaak;
f. Bereid zijn zich te houden aan de gemaakte ( koppelings-) afspraken.

Motivatie
a. Graag met kinderen omgaan;
b. Positieve keuze voor een gastkind. Het is van belang dat de gastouder zich bewust is van het
feit dat het gastkind geen substituut is voor een gewenst eigen kind of eigen onverwerkte
problematiek.
Omgevingsfactoren
a. Bereidheid om te zorgen dat het huis en buitenruimte hygiënisch, veilig en kindvriendelijk is;
b. Er dienen binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden zijn;
c. Indien er kinderen onder de 1,5 jaar worden opgevangen, dient er een aparte slaapruimte te
zijn;
d. De locatie dient rookvrij te zijn;
e. Er dienen voldoende, goed functionerende rookmelders te zijn.
Pedagogische kwaliteit
a. Ervaring hebben met en kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen;
b. Aandacht hebben voor en inzicht hebben in de individualiteit van een kind;
c. In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid aan de gastkinderen;
d. In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn of haar ontwikkeling;
e. Bereidheid om het kind op te voeden tot een multiculturele levenshouding;
f. Bereidheid zich te houden aan het pedagogisch beleid van het gastouderbureau;
g. Bewust hanteren van corrigeren / belonen, zonder gebruik te maken van geestelijk en / of
lichamelijk geweld.
Houding van de gastouder t.o.v. de vraagouder
a. Kunnen openstaan voor en respecteren van mogelijke andere ideeën en levenswijze van de
vraagouder;
b. Zich kunnen inleven in de situatie van de vraagouder;
c. Bereid zijn samen te werken met de vraagouder;
d. Eventuele problemen bespreekbaar kunnen maken, zo nodig in samenwerking met het
gastouderbureau;
e. In staat zijn tot het maken en naleven van concrete en duidelijke afspraken met de
vraagouders, deze zo nodig bij te stellen en eventuele verschillen in opvattingen bespreekbaar
te maken;
f. Duidelijk eigen grenzen kunnen stellen naar de vraagouder.

