Inschrijf-intakeformulier
gastouder

(liefst foto
meesturen)

In te vullen door gastouderbureau Kids Talent
Datum binnenkomst
Datum intake

U heeft zich aangemeld voor gastouderopvang (inschrijving is gratis). Om goed te kunnen bemiddelen tussen u
en de toekomstige vraagouder, willen wij meer zicht krijgen in uw wensen ten aanzien van de opvang en uw
verwachtingen over de vraagouder en kinderen. Het is dus belangrijk onderstaande vragen zo zorgvuldig
mogelijk te beantwoorden.
Naam/voornaam

_____________________________________________________________________

Adres

_____________________________________________________________________

Postcode en woonplaats _____________________________________________________________________
Geboortedatum

_____________________________________________________________________

Telefoon (vast/mobiel)

___________________________________ BSN nummer _____________________

Emailadres

_____________________________________________________________________

IBAN-nummer

____________________________________

1. Motivatie.
Waarom wilt u gastouder worden/ bent u gastouder?

2. Achtergrond.
Welke opleiding(en) en werkervaring heeft u (op)gedaan?
Heeft u veel verschillende dingen gedaan, dan alleen
datgene noemen wat relevant is voor het werk als
gastouder.
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3. Persoonlijkheid.
Omschrijf uzelf als persoon.
Denk aan: karakter, leeftijd, flexibiliteit, hobby’s.

4. Gezondheid.
Een gastouder moet zeker met kleine kinderen veel
bukken en tillen. Daarnaast kan het ook wel eens nodig
zijn om in het kader van veiligheid snel in te moeten
grijpen of achter het kind aan te gaan.
- Bent u zich er bewust van dat een gastouder een goede
gezondheid en goede conditie moet hebben om veilige
opvang te bieden?
- Verklaart u zich bij deze gezond genoeg om die veilige
opvang te bieden?
- Gebruikt u medicatie en zo welke?
Denk aan: rugklachten, depressie, hartklachten,…

5. Opvangomgeving.
Woning gastouder: Hoe ziet de opvangwoning eruit?
Bij oppas aan huis: Heeft u wensen m.b.t.
opvangomgeving ?
Denk aan: netheid, sfeer, soort woning, tuin, rookmelders

6. Bijzonderheden.
Zijn er nog bijzonderheden waar het Gastouderbureau of
de vraagouder rekening mee moet houden? Wat betekent
dat in de dagelijkse praktijk?
Denk aan: speciale voeding, handicap, godsdienst,
levensovertuiging, medicatie
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7. Opvoeding.
Het kind zal ook worden opgevoed door u als gastouder.
Opvoeden is het kind begeleiden in zijn ontwikkeling en in
zijn mogelijkheden. Wat kunt u bieden op het gebied van
de opvoeding van uw gastkind?
Denk aan: regels, gewoonten, normen, waarden,
stimuleren, spelen, tv kijken, belonen, eetgewoonten.

8. Vervoer van de kinderen.
Hoe wilt u uw gastkind(eren) vervoeren? Bv. naar school,
de speeltuin of de winkel.
Denk aan: auto(-zitjes), fiets, lopen, bolderkar.

9. Contact met de vraagouder.
U komt door de opvang van uw kind in de privé situatie
van de vraagouder. De vraagouder zal ook dicht bij uw
privé omstandigheden staan. Daarnaast heeft u een
zakelijke relatie met de vraagouder. Hoe denkt u goed
contact te onderhouden met de vraagouder?
Denk aan: schriftje, vaste afspraken, telefonisch contact,
afspraken maken, wensen en ongenoegen bespreken.
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10. Aanvullingen/opmerkingen.
Heeft u EHBO/EHBO voor kinderen*.
JA
/ NEE (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Zo nee, bent u bereid dit op korte termijn te volgen? JA / NEE
Vanaf 2010 heeft de gastouder een afgeronde opleiding nodig om als gastouder aan te slag te kunnen
gaan. Bent u in bezit van een van de geldige diploma’s*? JA / NEE
Zo ja, welk diploma: …………………………………………………………………………………
Bent u reeds geregistreerd in het Landelijk Register JA/NEE …. Zo ja onder nummer …………………
Voldoet u woning, indien u opvang thuis gaat verzorgen aan gestelde eisen?
Denk aan: rookmelders, rookvrije ruimte, voldoende speelruimte, aparte slaapruimte JA / NEE
*NB een overzicht van de diploma’s kunt u vinden op de website van de overheid onder kinderopvang:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/kwaliteitseisen-gastouderopvang/diplomasgastouders
onder “diplomalijst gastouder”

Gewenste startdatum opvang: _________________________________________________________
Gewenst uurtarief per kind:

_________________________________________________________

Uw voorkeur over plaats van opvang ? ☼ bij vraagouder in huis*

☼ bij u thuis

☼ geen voorkeur

*Voorkeur t.o.v. afstand

☼ in eigen wijk (zijnde __________) ☼ in dorp/stad

Hoeveel kinderen wilt u opvangen ?

☼ 0-4 jaar, aantal: _______

☼ maximaal ___km

☼ BSO**, aantal: _______

** = buitenschoolse opvang (tijdens lunch en voor-/na school)

Op welke dagen en tijden kunt u opvang bieden ?
Maandag

van ____________ tot ____________

vrijdag

Dinsdag

van ____________ tot ____________

Zaterdag van ____________ tot ____________

Woensdag

van ____________ tot ____________

Zondag van ____________ tot ____________

Donderdag

van ____________ tot ____________

Kunt u ook in schoolvakanties opvangen ?
Zijn er huisdieren op het opvangadres ?
Is de opvangadres rookvrij ?
Is er binnen voldoende speelruimte ?
Is er voldoende speelruimte om het huis (park, veldje, tuin)
Kunt u halen en brengen van/naar school ?
Bent u in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering ?
Bent u in het bezit van een rijbewijs ?
Bent u in het bezit van een auto ?
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van ____________ tot ____________

☼ ja
☼ nee
☼ ja, __________________ ☼ nee
☼ ja
☼ nee
☼ ja
☼ nee
☼ ja
☼ nee
☼ ja
☼ nee
☼ ja
☼ nee
☼ ja
☼ nee
☼ ja
☼ nee

☼ n.v.t.
☼ n.v.t.
☼ n.v.t.
☼ n.v.t.
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Heeft u een inzittenden verzekering
Bent u in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag ?

☼ ja
☼ ja

☼ nee
☼ nee,
(deze dient u aan te vragen bij
uw gemeente)

Zijn er nog eigen kinderen op het opvangadres ?

☼ nee
☼ n.v.t.
☼ ja, aantal: _________ leeftijden: ______________________
Zijn er nog andere oppaskinderen op het opvangadres ? ☼ nee
☼ n.v.t.
Ook kinderen noemen via ander Gastouderbureau!
☼ ja, aantal: _________ leeftijden: ______________________
U mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen in de leeftijd van 0-13 jaar
waarvan max 2 van 0 jaar en 2 van 1 jaar. (voor juiste verdeling vraag de
intercedente)

Ingevuld d.d.

:

Naam/Handtekening gastouder

:

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