
  
 
 
 

 Waar moeten gastouders aan voldoen? 
 

 

Om een goede opvang te garanderen voor de kinderen hebben wij de volgende eisen 
opgesteld voor de gastouders van gastouderbureau Kabouters. 
 
Algemeen: 

 De gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder. 
 De gastouder moet ingeschreven staan in het landelijke register kinderopvang. 

Alleen ouders die gebruik maken van opvang die in dit register staat, komen voor 
kinderopvangtoeslag in aanmerking. 

 De gastouder is aangemeld bij de gemeente. 
 De gastouder heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van henzelf en van 

huisgenoten van 18 jaar of ouder, indien de kinderen bij haar/hem thuis worden 
opgevangen. 

 De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht. 
 De gastouder kan slechts op één locatie kinderen opvangen. Dat mag bij de 

gastouder thuis zijn of bij één van de ouders thuis, maar niet op twee plekken. Als 
de gastouder opvang aanbiedt in het huis van één van de ouders, dan mag de 
gastouder daar kinderen opvangen van verschillende ouders. 

 
Eigenschappen van de gastouder 

 De gastouder staat positief tegenover kinderen en vindt het leuk om ze te 
begeleiden en verzorgen. 

 De gastouder heeft voldoende kennis en ervaring met betrekking tot het opvoeden 
van kinderen. 

 De gastouder heeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid. 
 De gastouder is lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren. 
 De gastouder komt gemaakte afspraken na. 
 De gastouder kan feedback accepteren en is bereid om haar/zijn handelswijze 

hierop aan te passen. 
 De gastouder kan een juiste terugkoppeling geven over de ontwikkelingen en het 

gedrag van het kind naar de ouders en gastouderbureau Kabouters. 
 De gastouder weet op een goede manier met de emoties van kinderen om te gaan. 

Van tevoren kan de beste omgang met het kind bij de ouders geïnformeerd 
worden. 

 
Gezinssituatie van de gastouder 

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

 
Scholing 

 De gastouder heef een diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, een ander 
diploma die aan de wettelijke eisen voldoet, of een ervaringscertificaat. 

 De gastouder heef een geregistreerd certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ van het 
Oranje Kruis. 

 De gasthouder is bereid om zich zo nodig bij te scholen. 
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Voorwaarden opvang 

 De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen. Daarbij 
worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld. 

 De gastouder mag maximaal 5 kinderen van 0 tot 4 jaar tegelijk opvangen. Dit is 
inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. 

 De gastouder mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk opvangen, waarvan 
maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief de eigen kinderen van 
deze leeftijd. 

 Als een gastouder 3 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt moet er een 
achterwacht geregeld zijn, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn. 

 De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de uren van de opvang. 
 Tijdens het werk spreekt de gastouder Nederlands of een andere Nederlandse 

streektaal. 
 De gastouder mag een andere taal spreken als de gastouder kinderen opvangt die 

tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats). 
 
Voorwaarden woning 

 De woning is altijd volledig rookvrij. 
 Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders. 
 De ruimte binnen is hygiënisch en schoon. 
 Er is binnen voldoende daglicht. 
 Er is binnen voldoende frisse lucht. 
 Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal 

en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Eventueel kan er speelmateriaal 
aangeschaft worden in overleg met de ouders. 

 Als de gastouder kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet hij/zij een aparte slaapruimte 
hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het 
aantal kinderen in deze leeftijdscategorie. 

 
Samenwerking Gastouderbureau Kabouters 

 De gastouder gaat een terugkomende samenwerking aan met gastouderbureau 
Kabouters. 

 De gastouder kan opvang bieden voor het aantal uren dat met GOB Kabouters is 
overeengekomen. 

 De gastouder gaat akkoord met de algemene voorwaarden van GOB Kabouters. 
 De gastouder gaat akkoord met het pedagogische beleid van GOB Kabouters. 
 De gastouder is op de hoogte van het protocol ‘Vermoeden kindermishandeling’. 
 De gastouder accepteert aansprakelijkheid op het gebied van pedagogisch beleid, 

veiligheid en gezondheid. 
 De gastouder vult samen met het gastouderbureau een risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid in en maakt een plan van aanpak om eventuele risico’s te 
verkleinen. Dit gebeurt één keer per jaar op de opvanglocatie. 
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Omgang vraagouders 

 De gastouder kan een goede terugkoppeling geven naar de vraagouders over de 
ontwikkelingen van het kind. 

 De gastouder toont flexibiliteit met betrekking tot opvang bij eventuele 
noodsituaties van de vraagouder. 

 De gastouder respecteert dat de ouders beslissen over belangrijke zaken en voert 
deze zaken uit zoals de ouders wensen. 

 De gastouder gaat goed om met privacygevoelige informatie van kinderen en 
vraagouders. 

 
Inspectie 

 Voordat de opvang kan plaatsvinden, vindt er een inspectie plaats op de 
opvanglocatie door gastouderbureau Kabouters en de gastouder. Er worden 
eventueel verbeterpunten opgesteld waar de locatie aan moet voldoen. Ook de 
ouders komen kijken en kunnen  hun eigen verbeterpunten en suggesties 
aangeven (bv. privéspeelgoed). Deze inspectie wordt jaarlijks herhaald. 

 Aan de hand van de inspectie wordt er een actielijst opgesteld. De gastouder is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties.  

 Er mogen geen veranderingen aan de opvanglocatie plaatsvinden zonder 
toestemming van gastouderbureau Kabouters. 

 Veranderingen in de gezinssituatie op de opvanglocatie moeten bij 
gastouderbureau Kabouters gemeld worden zodra deze plaats hebben gevonden. 

 


