
Kwaliteitscriteria gastouder  
 
Een gastouder verbonden aan bureau Kid@home moet beschikken over een profiel dat hem of  
haar in staat stelt om op professionele wijze kinderopvang te bieden.  
Tot dat profiel behoren de volgende kwaliteitscriteria;  

 
Algemeen  
De gastouder:  

• beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.  

• beschikt minimaal over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een daaraan gelijkgesteld 
diploma. Het certificaat goed gastouderschap, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) 
vóór 1 januari 2012, volstaat ook. 

• staat samen met volwassen huisgenoten, vrijwilligers, stagiaires en regelmatige bezoekers door middel 
van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vermeldt in het personenregister en is door Kid@home 
gekoppeld. 

• heeft geen eigen kinderen onder toezicht staan.  

• is 18 jaar of ouder.  

• heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.  

• is goed telefonisch bereikbaar.  

• is in het bezit van een AVP (aansprakelijkheids-) verzekering.  

• heeft een inzittendenverzekering bij autogebruik.  

 
Verzorgen kinderen  
De gastouder:  

• zorgt voor lichamelijke verzorging van de kinderen (eten, drinken, slapen, verschonen en persoonlijke 
verzorging).  

• heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.  

• de gastouder houdt een ongevallenregistratie bij. 

• heeft in huis in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen voldoende ruimte om te spelen, te eten 
en te slapen.  

• zorgt voor een veilige en hygiënische inrichting van het huis en de eventuele tuin.  

• zorgt ervoor dat de locatie waar de kinderen opgevangen worden altijd en volledig rookvrij is.  

• zorgt dat het huis voorzien is van voldoende en goed functionerende rookmelders.  

• laat de kinderen nooit alleen met de huisdieren. 
• woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die opgevangen worden. 

 

Pedagogische begeleiding  
De gastouder:  

• kan een kind aandacht, warmte en geborgenheid geven. 

• kent het pedagogisch beleidsplan en handelt hiernaar.  

• heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen.  

• kan het persoonlijke ontwikkelingsproces van kinderen begeleiden en stimuleren. 

• is in staat ontwikkelingsproblemen bij kinderen te herkennen, m.b.t. opvallend gedrag, achterstanden 
en verwaarlozing/mishandeling.  

• kent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Plannen en organiseren  
De gastouder:  

• moet regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar zijn voor opvang.  

• heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is stressbestendig.  

• zorgt bij opvang van vier of meer kinderen dat er een achterwacht beschikbaar is.  

• kan verschillende en afwisselende activiteiten aan de kinderen aanbieden.  

• zorgt rond de verzorgingsmomenten voor een regelmatig ritme in het dagprogramma.  

• is in staat grenzen te stellen, zodat er duidelijkheid voor de kinderen is.  

• mag de kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten zonder dat zij daarvoor de 
toestemming van de ouders verkregen heeft.  

• kan (overlappende) gezinsactiviteiten en opvang combineren.  



 
 
Omgang met ouders/ verzorgers  
De gastouder:  

• moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden.  

• moet openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en 
opvoedingsideeën.  

• is bereid tot overleg en samenwerking met de ouders.  

• kan ouders informeren over de gang van zaken.  

• is in staat tot het maken, bijstellen en naleven van concrete en duidelijke afspraken.  

• respecteert privacygevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan derden.  

 
Eigen ontwikkeling  
De gastouder:  

• is bereid tot samenwerking met het gastouderbureau.  

• is in staat het eigen functioneren kritisch (met anderen) te evalueren.  

• staat open voor begeleiding en advies vanuit het gastouderbureau.  

• is bereid tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/bijeenkomsten.  


