Selectiecriteria gastouders
Persoonlijk
De gastouder:
 Is minimaal 18 jaar.
 Is lichamelijk en geestelijk gezond.
 Heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
 Heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de ouders.
 Kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden.
 Heeft een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 Woont niet in bij de vraagouder.

Algemeen
De gastouder:
 Of haar eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 Beschikt over een diploma MBO 2 Helpende (Zorg en) Welzijn en/of een gelijkwaardig
diploma of de gastouder is bereid om aan de opleidingseis te gaan voldoen.
 Beschikt over een geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen of is bereid deze te gaan
behalen.
 Is WA verzekerd (verplicht) (AVP-polis).
 Is in het bezit van een mede-inzittenden verzekering (bij gebruik van auto).
 Is bereid de evt. basiscursus te volgen en zo veel mogelijk thema-avonden bij te wonen.
 Is bereid om voor een langere periode opvang te bieden, minimaal een half jaar.
 Heeft geen sollicitatieplicht.
 Dient een verklaring omtrent het gedrag te overleggen van de gastouder zelf en van de evt.
volwassen huisgenoten (aanvraag ontvangt u vanuit gastouderbureau Annegré).

Motivatie
De gastouder:
 Heeft een positieve houding t.o.v. kinderopvang.
 Draagt een warm hart toe aan kinderen.
 Heeft plezier in het opvangen van een gastkind.

Pedagogische kwaliteiten
De gastouder:
 Heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar door eigen of
andere kind(eren) of door een opleiding.
 Heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu.
 Kan warmte en geborgenheid geven aan kinderen.
 Draagt zorg voor de ontwikkeling, veiligheid en welbevinden van het gastkind.
 Biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de ontwikkeling van het gastkind en aansluiten
bij de gezinssituatie van de gastouder.
 Mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken.

Houding ten opzichte van het Gastouderbureau
De gastouder:
 Is bereid tot samenwerking met gastouderbureau Annegré.
 Staat open voor begeleiding, advies en ondersteuning vanuit gastouderbureau Annegré
 Is bereid de privacy van vraagouders te respecteren.
 Is bereid de richtlijnen van het GOB te hanteren.
 Is bereid om mee te werken aan de jaarlijkse risico inventarisatie van de woning.
 Is bereid te handelen en te werken naar het pedagogische beleids- en werkplan.
 Veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die een wijziging met zich mee kunnen
brengen met betrekking tot de opvang, dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan
gastouderbureau
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Houding ten opzichte van de ouder
De gastouder:
 Kan open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de ouder.
 Heeft respect voor ouder/kind relatie.
 Kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de ouder.
 Is bereid tot overleg en samenwerking.
 Is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken.
 Is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van
gastouderbureau Annegré.
 Is bereid zo nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten.
 Informeert ouders over de opvang en de ontwikkeling van het kind.

Gezin van de gastouder




De gezinssituatie is stabiel.
De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen.
De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.

Opvangkinderen




De gastouder mag niet meer dan 6 kinderen tegelijk opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar,
dit is inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar.
Als een gastouder kinderen jonger dan 4 jaar opvangt, dan mogen er niet meer dan 5
kinderen tegelijk worden opgevangen, dit is inclusief eigen kinderen onder de 4 jaar.
Er mogen niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar worden opgevangen, waarvan maximaal 2
kinderen van 0 jaar, dit is inclusief eigen kinderen in die leeftijd.

Omgevingsfactoren










Het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn veilig en hygiënisch.
In huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen. Dit is afgestemd op het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Bij opvang van kinderen onder de 1,5 jaar dient er een aparte slaapruimte aanwezig te zijn
voor deze kinderen.
Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.
De opvangwoning is ten allen tijde rookvrij.
De opvang woning beschikt over goed functionerende brandmelders.
In de opvangwoning is een EHBO trommel aanwezig.
De huisdieren lijken volledig te vertrouwen, de gastouder laat kinderen nooit alleen met de
huisdieren.
De gastouder mag de kinderen nooit alleen thuislaten.

Achterwacht
Wanneer een gastouder 4 of meer kinderen opvangt zal er een achterwacht beschikbaar moeten zijn
waar de gastouder in geval van nood op terug kan vallen. Gastouderbureau Annegré stelt aan deze
achterwacht de volgende eisen:
 De achterwacht is aanwezig in de opvanglocatie (bijvoorbeeld de partner van de gastouder).
 Wanneer het een achterwacht buiten de opvanglocatie betreft, moet deze persoon binnen 10
minuten ter plekke kunnen zijn. Ook moet deze persoon altijd mobiel bereikbaar zijn voor de
gastouder.
 Bij zaken als bijvoorbeeld ziekte/calamiteiten/vakantie van de reguliere achterwacht, dient er
een reserve achterwacht te zijn. Afhankelijk van de situatie van deze reserve achterwacht,
achten wij de kans dat zowel de reguliere achterwacht als de reserve achterwacht beiden niet
bereikbaar zijn zeer klein.

Selectiecriteria GOmatch gastouderbureau.

