
 
Selectiecriteria voor gastouders 
 
1. Persoonlijke eigenschappen: 

● Is 21 jaar oud 
● Is lichamelijk gezond 
● Heeft een evenwichtige persoonlijkheid  
● Beschikt over organisatietalent 
● Heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
● Heeft een flexibele instelling 
● Biedt continuïteit 
● Biedt stabiliteit 
● Heeft beschaafd taalgebruik (d.w.z. niet schelden of gillen) 
● Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal 
● Heeft een goede uiterlijke verzorging 
● Kent de eigen grenzen en kan deze aangeven 
● Is communicatief vaardig  
● Heeft realistische verwachtingen van het bieden van kinderopvang  
● Respecteert de privacy van de gastkinderen en hun ouders 
● Beschikt over pedagogisch inzicht  
● Beschikt over ruime ervaring met kinderen 

 
2. Motivatie 

● Heeft een positieve werkhouding 
● Heeft een positieve houding t.a.v. kinderopvang 
● Heeft affiniteit met kinderen 
● Is bereid om activiteiten te ondernemen met de gastkinderen 
● Is bereid om speelgoed af te stemmen op de gastkinderen 
● Ziet gastkind niet als substituut voor eigen kind 
● Gebruikt de opvang niet om eigen onverwerkte problematiek op te lossen 

 
3. Pedagogische kwaliteiten 

● Ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen 
● Is in staat tot reflecteren op eigen handelen 
● Heeft aandacht voor en inzicht in de individualiteit van elk kind 
● Is in staat tot het geven van warmte, geborgenheid en veiligheid 
● Laat de kinderen niet alleen of laat het toezicht niet over aan anderen 
● Heeft toezicht op de eigen pedagogische houding en visie (straffen/belonen, snoepen, tv kijken etc.) 
● Is in staat tot het stimuleren van de ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen 

 
 
4. Omgevingsfactoren 

● Staat inspectie van de woning en de eventuele tuin toe in verband met de Risico-Inventarisatie 
Veiligheid en Gezondheid en volgt hieruit voortkomende adviezen op 

● Beschikt over een hygiënische omgeving  
● Beschikt over een kindveilige omgeving  
● Is bereid om, indien nodig, in of bij het huis aanpassingen te doen 



● Is bereid rekening te houden met afspraken rondom huisdieren 
●  Heeft geen, of op een degelijke wijze afgeschermde (ter beoordeling van het gastouderbureau) vijver 

of zwembad  
● Heeft voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen 
● Heeft een nabij gelegen mogelijkheid om buiten te spelen 
● Vangt de kinderen op in een rookvrije omgeving 

 
5. Houding ten opzichte van de vraagouder 

● Kan open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de vraagouder 
● Kan zich inleven in de situatie van de vraagouder 
● Is bereid tot overleg en samenwerking met vraagouders 
● Is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken 
● Is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken die direct met de opvang te maken hebben, 

eventueel met behulp van een bemiddelingsmedewerker 
● Kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de vraagouder 
● Is op de hoogte van de opzegtermijn van 1 maand en houdt hier serieus rekening mee bij het 

overwegen om te stoppen met de opvang 
 
6. Houding ten opzichte van het gastouderbureau 

● Is bereid tot samenwerken met het gastouderbureau (staat open voor advies en begeleiding) 
● Is bereid deel te nemen aan deskundigheidsbevordering door middel van informatieavonden en 

thema-avonden 
● Is bereid de richtlijnen van het gastouderbureau te volgen 
● Is bereid te handelen naar het pedagogisch werkplan van het gastouderbureau 

 
7. Het gezin van de gastouder 

● Er is een positieve houding van de gezinsleden ten aanzien van de opvang van gastkinderen 
● Heeft een stabiele gezinssituatie 
● Geeft de namen van alle volwassen huisgenoten door, zodat voor hen ook een VOG aangevraagd kan 

worden 
● Gaat integer om met vertrouwelijke informatie van de vraagouder 

 
8. Algemeen 

● Heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
● Heeft een inzittendenverzekering afgesloten (indien de auto gebruikt wordt) 
● Heeft een redelijke inzetbaarheid (meerdere dagdelen per week) 
● Is voor minimaal een half jaar beschikbaar (heeft geen sollicitatieplicht) 
● Is telefonisch bereikbaar 
● Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
● Is in het bezit van een diploma ( minimaal) Helpende Welzijn nivo 2 
● Is in het bezit van een certifcaat kinder EHBO (stichting Oranje Kruis) en verplicht deel te nemen aan 

de jaarlijkse herhaling cursus kinder EHBO 


