
 

Het gastouderbureau van Spring Kinderopvang is op zoek naar: 
 

     Een enthousiaste gastouder in Beers 
aan huis of in eigen huis op  

     dinsdag en woensdag of dinsdag en donderdag 
 
Het betreft opvang voor gezin van drie kinderen in de leeftijd van 1,3 en 4 jaar.   

Tijden van 07.15-16.00 uur.  Een enkele keer kan tot 18.15 uur voorkomen. 
 

De werkzaamheden: 

Tijdens de opvang bent je verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen en biedt 
u activiteiten aan die de kinderen aanspreken. Daarnaast draagt u zorg voor een goed en open contact met de 

ouders. Het halen en brengen van school hoort bij deze opvang. 
 

Wat verwachten wij: 

● U hebt minimaal een MBO-2 helpende welzijn diploma of een ander relevant MBO of Hbo-diploma.  
● U bent zelfstandig en heeft affiniteit met het werken met kinderen. 

● Omdat Spring kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, staan kwaliteitseisen ook centraal bij de selectie van 
onze gastouders.  

 
Wat bieden wij: 

● U ontvangt een vaste vergoeding per uur per gezin. 

● Spring koppelt gastouders aan vraagouders en verzorgt vervolgens de  
contractuele, administratieve en financiële zaken rondom de bemiddeling. 

● Een vaste contactpersoon in de vorm van een eigen bemiddelaar.  
Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie. 

● Door middel van scholingsactiviteiten zoals een cursus kinder-EHBO,  

een risico-inventarisatie en thema-avonden zorgt Spring ervoor dat  
u als gastouder voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.  

● Professionele ondersteuning en begeleiding bij pedagogische  
uitdagingen, overleg over opvoedkwesties. 

● Hulp bij het promoten van uw diensten als gastouder, bijvoorbeeld  
met behulp van een gepersonaliseerde flyer en een naambordje.  

 

Interesse? 
Heeft u zin om voor ons als gastouder aan de slag te gaan, of wilt u  

vrijblijvend meer informatie, neemt u dan contact met ons op. 
 

U kunt u ook digitaal via de website aanmelden als gastouder.  

Daarna neemt een bemiddelingsmedewerker contact met u op. 

 


