’Profiel van een gastouder’

De overheid verwacht van een gastouder:
Een gastouder is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in een gezinssituatie: aan huis bij de
kinderen of bij de gastouder thuis. Als gastouder moet u voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals:
o U bent in het bezit van het juiste diploma of certificaat. Er is een diplomalijst van diploma's die
voldoen. Hebt u een (buitenlands) diploma dat niet op de lijst staat? U kunt de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) laten beoordelen of uw diploma voldoet;
o U hebt een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat dat is gericht op kinderen. Het origineel van uw
diploma en uw EHBO-certificaat zijn op de opvanglocatie aanwezig;
o U hebt een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
o U bent 18 jaar of ouder;
o U kunt zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs;
o U staat ingeschreven bij een gastouderbureau dat is geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
o U bent bekend met het pedagogisch beleidsplan, de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en
het protocol kindermishandeling van het gastouderbureau. Ook handelt u ernaar.
In artikel 13 van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 staat hoeveel kinderen de
gastouder tegelijk mag opvangen:
n 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;
n 5 kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar;
n 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze
leeftijd.
De locatie voor gastouderopvang moet voldoen aan verschillende eisen, zoals:
o Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar;
o Er is voldoende speelruimte binnen en buiten;
o De woning is volledig rookvrij en er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.
Bron: http://www.ondernemersplein.nl/regel/gastouders

Calimero NHN verwacht van een gastouder:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

U heeft ervaring en kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar;
U kan kinderen vertrouwen geven en veiligheid bieden;
U beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
U bent gemotiveerd om met de kinderen activiteiten te ondernemen;
U heeft een verantwoordelijkheidsgevoel;
U bent in staat om continuïteit en stabiliteit te bieden;
U neemt altijd contact op met Calimero NHN als er vragen of twijfels heeft;
U heeft aandacht voor en inzicht in de ontwikkeling van de eigen individualiteit van kinderen;
U heeft een flexibele instelling;
U bent bereid om voor langere periode kinderopvang te verzorgen;
U staat open voor bijscholing en begeleiding door Calimero NHN;
Als gastouder moet u goed met verschillende vraagouders kunnen samenwerken, daarvoor is het
belangrijk dat u openstaat en respect heeft voor andere ideeën en andere levenswijze;
o U bent in staat duidelijke afspraken te maken en u daaraan te houden.
Overige verwachtingen van een gastouder:
o U bent (telefonisch) goed bereikbaar voor ouders, Calimero NHN en de inspecteur van de GGD;
o U beheerst de Nederlandse taal goed;
o Wanneer uw eigen kinderen onder (voorlopig) toezicht zijn geplaatst, bent u niet geschikt om als
gastouder te functioneren.
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