Kwaliteitscriteria gastouder en de opvanglocatie
Naam Gastouder:
Naam Vraagouder:
Adres opvanglocatie:
vraagouder
Postcode en woonplaats:

GO nr.:
VO nr.:
gastouder

Onderstaande criteria vinden hun basis in de Wet kinderopvang en de Beleidsregels
kwaliteit kinderopvang.
Als gastouder, ingeschreven bij Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o., voldoet u aan
de volgende basisvoorwaarden en kwaliteitscriteria:
Gastouderopvang in de zin van de wet:
 De gastouder heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 De gastouder is niet de ouder van de op te vangen kinderen.
 De gastouder mag op meerdere locaties gastouderopvang bieden.
 Opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de
vraagouder(s).
 De gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres.
 Ik heb geen personeel aangesteld ten behoeve van de opvang.
 Indien ik werk met vrijwilligers beschik ik over een ingevulde
vrijwilligersverklaring.
 De gastouder heeft een eigen woning of toestemming van de verhuurder om
gastouderopvang te starten in de woning
Personenregister Kinderopvang (PRK) / Verklaring Omtrent het Gedrag:
 De gastouder is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 De gastouder is gekoppeld aan het gastouderbureau in het personenregister
kinderopvang.
 Indien de opvang plaatsvindt bij de gastouder thuis zijn alle volwassen
huisgenoten en structureel aanwezigen in het bezit van een VOG. Het betreft hier
de volgende personen:
o partner gastouder
o volwassen huisgenoten, aantal: …..
o structureel aanwezigen
 Huisgenoten van de gastouder en structureel aanwezigen in het huis van de
gastouder zijn gekoppeld aan het gastouderbureau in het personenregister
kinderopvang van DUO.
Onder toezicht gestelde kinderen:
 De gastouder heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan.
 De gastouder is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag.
Kwalificaties waarover de gastouder persoonlijk beschikt:
 Beschikt over een rijbewijs indien voor het vervoer van de kinderen gebruik
gemaakt wordt van een auto en een inzittendenverzekering.
 In het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering. (AVP-verzekering)
 In het bezit van een inzittendenverzekering (alleen van toepassing bij
autogebruik).
 Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen persoonlijke informatie
doorspelen aan anderen. Ik houd me aan de richtlijnen van de Wet Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG).
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Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en
opvoedingsideeën (iedereen in zijn waarde laten).
Bewust zijn van/kritisch kunnen kijken naar het eigen handelen (met als doel het
verbeteren van de opvang).
Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een
professionele manier contact met de ouders van het oppaskind te onderhouden en
afspraken te maken.
Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten.
Spreekt tijdens het werk Nederlands of een Nederlandse streektaal
Goed telefonisch bereikbaar.
Toegang tot internet.
Bereidheid mee te werken aan de jaarlijkse verplichte risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid.
Ik draag er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid te allen
tijde klopt met de actuele situatie en dat geformuleerde acties worden uitgevoerd.
Bereidheid mee te werken aan minimaal 2 huisbezoeken per jaar.
Is bereidt deel te nemen aan introductie-/thema-avonden, (extra) trainingen en
(na)scholing om haar diploma’s actueel te houden.

Kwalificaties waaraan de opvanglocatie voldoet:
 De woning beschikt over voldoende speelruimte, afgestemd op het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen.
 De woning beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden (eigen tuin of
buitenspeelplaats in de directe omgeving), afgestemd op het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen.
 Voor kinderen tot 1,5 jaar beschikt de woning over een aparte en goed
geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die
leeftijdscategorie.
 De gastouder geeft alle relevante wijzigingen in de opvangsituatie met betrekking
tot veiligheid en gezondheid door aan het gastouderbureau. (o.a. verhuizing,
verbouwing)
 De gehele woning is altijd rookvrij.
 De woning is voorzien van voldoende goed functionerende rookmelders conform
de eisen van het Bouwbesluit 2012, de rookmelders zijn bij voorkeur geplaatst in
verkeersruimten in de woning (50 cm vanaf de zijwanden of een hoek).
Deskundigheid gastouder:
 Ik ben bekend met de inhoud van het pedagogisch beleid van Gastouderbureau
Grave-Mill-Landerd e.o., herken me in de vier pedagogische doelen (zoals
uitgewerkt in het pedagogisch beleid) en deze in de praktijk kunnen brengen.
 Gastouder beschikt over een diploma MBO 2 Zorg en welzijn niveau of een van de
diploma’s die volgens de overheid goedgekeurd is en heeft een geldig
geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
 Ik ben in het bezit van een geldig geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan
kinderen.
 Ik registreer ongevallen op het ongevallenregistratieformulier.
 Ik ben bekend met de inhoud van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en bijbehorende stappen zoals uitgewerkt in de Meldcode en
bijbehorende handleiding, en kan deze in de praktijk toepassen.
 De gastouder is op de hoogte van het aantal kinderen die hij/zij per dag mag
opvangen en het aantal geregistreerde kindplaatsen in het LRK.
Bezoek GGD inspecteur:
 Bereidheid tot medewerking aan bezoek door bevoegde GGD inspecteur.
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Toelichting/opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Praktijkvoorbeeld - bezoek door een GGD-inspecteur
Bezoek GGD
Een reactie van een gastouder die al een bezoek heeft gehad van de GGD.
De gastouder vertelt:
 GGD belde ong. 10 minuten van te voren en informeerde of er een gastkindje
aanwezig was. Zo niet, dan zou de inspectie op een ander tijdstip/datum
plaatsvinden. De GGD inspecteur meldde dat er geprobeerd wordt om zoveel
mogelijk rond 09.00 uur langs te komen, zodat er zo min mogelijk hinder is van
het ophalen/wegbrengen van eventueel schoolgaande kinderen.
 De inspecteur begon met het checken van de vereiste documenten (diploma/EVC
certificaat, geregistreerd EHBO voor kinderen, VOG’s). Zijn die niet in orde, dan
wordt het bezoek direct beëindigd.
 De lijst van de ingevulde Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid werd
zorgvuldig doorgenomen. Er werd vooral gelet op de datum van de inventarisatie
én de uit te voeren actiepunten! Tevens wordt gekeken naar hygiëne, hoe handel
je als een gastkindje ziek is/wordt etc.
 Er werd een snel “rondje huis” gedaan. Geen uitgebreide check. Maar ik hoorde
dat wanneer de inspecteur denkt dat er op gebied van bijvoorbeeld de veiligheid
iets niet in orde is, er wel een iets uitgebreidere check plaatsvindt.
 Er werden vragen gesteld over het signaleren van kindermishandeling. Belangrijk
is dat gastouders de signalen weten (niet alleen de blauwe plekken!). Ook werd
gevraagd wat de gastouder zou doen in geval van een vermoeden van
kindermishandeling.
 Het pedagogisch beleidsplan kwam aan de orde. Ik moest aangeven wat ik
belangrijk vind van dit pedagogisch beleidsplan; dit zijn natuurlijk o.a. de vier
competenties:
1. Waarborgen van sociaal en emotionele veiligheid
2. Ontwikkeling persoonlijke competenties
3. Ontwikkelen van sociale competenties
4. Overdracht van normen en waarden.
 Vooraf was ik heel erg onzeker en nerveus. Het bezoek duurde ongeveer een uur
en is mij enorm meegevallen. Ik ben er trots op dat ik direct goedgekeurd ben en
nu wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang!
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