
                                                                                        

Inschrijf-/intakeformulier 
vraagouder 

Persoonlijke gegevens 1: moeder/verzorgster

Achternaam ________________________________________________________________

Voornaam ____________________________________ Voorletters __________________

Adres ________________________________________________________________

Postcode + woonplaats ________________________________________________________________

Telefoon, vast/mobiel ____________________________________ 06 -________________________

Email adres ________________________________________________________________

Geboortedatum ________________________________ BSN nummer ____________________

Beroep ____________________________________ Tel. Zaak ____________________

Persoonlijke gegevens 2.: vader/verzorger/verzorgster

Achternaam ________________________________________________________________

Voornaam ____________________________________ Voorletters __________________

Telefoon, vast/mobiel ____________________________________ 06 -________________________

Email adres ________________________________________________________________

Geboortedatum _________________________________ BSN nummer:  __________________

Beroep ____________________________________ Tel. Zaak ____________________

IBANnummer: _____________________________t.n.v.: __________________________________

(van dit rekeningnummer schrijven wij de maandelijkse bijdrage af ná ondertekening contracten)

BSN nummer van degene die kinderopvangtoeslag aanvraagt: 
Vader/moeder (doorstrepen wat niet van toepassing is) _________________________________________

Wenst u nadere informatie over Kids Talent KDV  als back-up ? ☼ ja ☼ nee
(kostenloze inschrijving bij kinderdagverblijf in Oirschot)

Inschrijf-/intakeformulier gastouderopvang voor vraagouders                                            16-10-2013 1 van 4

In te vullen door het gastouderbureau
Datum binnenkomst
Datum intakegesprek



                                                                                        

Naam kind(eren) __________________________________________________________________

Geboortedatum/data __________________________________________________________________

BSN nummer kind(eren) __________________________________________________________________

Gewenste ingangsdatum van opvang ? _______________________________________________________

Gewenst uurtarief per kind; te betalen aan gastouder (excl kosten GOB)
(gemiddeld 4,50-5,00 per kind per uur)      min. €…………… maximaal:  ……. ….   Per uur

Op welke dagen en tijden heeft u opvang nodig? (*bij flexibele opvang alle dagen waar opvang nodig is even alle 
betreffende dagen vermelden plus aantal dagen per week)

Maandag van ____________  tot ____________ vrijdag van ____________  tot ____________

Dinsdag van ____________  tot ____________ Zaterdag van ____________  tot ____________

Woensdag van ____________  tot ____________ Zondag van ____________  tot ____________

Donderdag van ____________  tot ____________ *Flexibele dagen:   O JA/ O NEE

Uw voorkeur over plaats van opvang ? ☼ bij gastouder thuis ☼ bij u thuis* ☼ geen voorkeur
☼ in woonwijk ☼ elders, nl. ___________________

* De gastouder mag maximaal 3 dagen in uw huis opvang bieden. Bij meer dagen wordt de relatie gezien als loondienst en wordt u 
werkgever! De gastouder mag dit wel aanvullen met opvang in haar eigen huis. Zij mag in haar huis max. 5 (of 6 bij BSO opvang) kinderen 
tegelijk opvangen waarvan 2 niet-lopend.

Uw wensen:

☼ ik heb geen problemen met eventuele huisdieren
☼ ik vind het geen probleem indien er meerdere oppaskinderen gelijktijdig bij gastouder verblijven
☼ overige 
__________________________________________________________________________________________________

Geeft u toestemming voor:

☼ gefotografeerd worden zonder verspreiding aan derden
☼ gefotografeerd worden voor website Kinderopvang Brabant zonder verspreiding aan derden
☼ lopend van en naar school/peuterspeelzaal/winkelcentrum
☼ vervoer in auto gastouder (mits inzittenden verzekering)
☼ zelfstandig of met gastouder (in goedgekeurd zitje) fietsen 
☼ zelfstandig of met gastouder zwemmen
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Overige informatie

Noodopvang
Wenst u noodopvang via ons?
(bij een van onze Kidstalent kinderdagverblijven)

ja / nee*

1. Gastouderopvang
Waarom heeft u voor gastouderopvang gekozen?
                

2. Opvangomgeving
Wat verwacht u van de omgeving waarin uw kind zal worden 
opgevangen of bij opvang in eigen woning; hoe is uw eigen 
huis? 
Denk aan: netheid, huisdieren, roken, sfeer, woning

3. De gastouder
Wat verwacht u van de gastouder?

Denk aan: karakter, leeftijd,  flexibiliteit, 

 

4. Andere kinderen in het gastgezin (bij opvang bij 
gastouder).
Er kunnen meerdere kinderen zijn in het gastgezin. Eigen 
kinderen, maar ook andere gastkinderen. Er mogen nooit 
meer dan 6 gastkinderen tegelijkertijd zijn. Wat vindt u ervan 
als er meerdere kinderen zijn in het gastgezin?

Denk aan: drukte, gezelligheid, aandacht

Nvt bij opvang aan huis!

5. Karakter van het kind.
Kunt u het karakter van uw kind(eren) beschrijven?

Denk aan: rustig, druk, nieuwsgierig, verlegen, 
bijdehand.

6. Bijzonderheden.
Zijn er nog bijzonderheden waar de gastouder rekening mee 
moet houden? Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?
 Denk aan: speciale voeding, medicijngebruik, druk 
gedrag, handicap, godsdienst, levensovertuiging
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7. Opvoeding
Het kind zal door de gastouder ook worden opgevoed. 
Opvoeden is het kind begeleiden in zijn ontwikkeling en in zijn 
mogelijkheden. Wat verwacht u van de opvoeding van uw kind 
bij de gastouder?

 Denk aan: regels, gewoonten, normen, waarden, 
stimuleren, spelen,  t.v. kijken, belonen, snoepen, 
eetgewoonten.

8. Vervoer van de kinderen.
De gastouder moet naar buiten kunnen gaan met de kinderen. 
Hoe mag de gastouder uw kinderen vervoeren?

 Denk aan: auto, fiets, lopen, bolderkar 

9.  Het contact met de gastouder
U komt door de opvang van uw kind in de privé situatie van de 
gastouder. De gastouder zal ook dicht bij uw privé 
omstandigheden staan. Daarnaast heeft u een zakelijke 
relatie met de gastouder.
Hoe denkt u goed contact te onderhouden met de gastouder?

 Denk aan: schriftje, vaste afspraken, telefonisch 
contact, afspraken  maken, wensen bespreken

10. Aanvullingen/opmerkingen

 

Als ouder blijft u altijd eindverantwoordelijk voor uw kind. U dient een passende verzekering voor schade aan 
derden te hebben. Meestal is dit opgenomen in een AVP verzekering (aansprakelijkheid voor particulieren). 
Heeft u een passende verzekering?        ja/nee*

* doorstrepen wat niet van toepassing is
 

In
gevuld d.d. : ……
Door (naam ouder) : ……

Dit formulier terugmailen naar gastouder@kidstalent.nl of terugsturen naar Gastouderbureau Kids Talent 
Nieuwstraat 10, 5688 BE te Oirschot. De intercedente zal contact met u opnemen om verdere afspraken 
te maken over de bemiddeling. 
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