Kwaliteitseisen gastouder
Wat wordt er door gastouderbureau Villa Kroost verwacht van een gastouder:
Algemeen:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimale leeftijd van 18 jaar
Beschikt over minimaal een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn (of een ander
diploma waarmee aan de eisen wordt voldaan) of een ervaringscertificaat
Heeft een erkend certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
In het bezit zijn van een “Verklaring omtrent gedrag”, maximaal 2 maanden oud of reeds
ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang
Indien de opvang is in de woning van de gastouder dienen alle huisgenoten en structureel
aanwezigen ouder dan 18 jaar eveneens in het bezit te zijn van een “Verklaring omtrent
gedrag” en geregistreerd te zijn/worden in het Personen Register Kinderopvang
Tijdens het werk wordt Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal gesproken
Gastouders wonen niet op hetzelfde adres als de ouder
De kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht
Is lichamelijk en geestelijk goed gezond
Mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken
Een open en flexibele instelling
Is voor minimaal een half jaar beschikbaar
De bereidheid om cursussen/trainingen te volgen

In relatie met gastkinderen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gaat graag met kinderen om
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Neemt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de opvang van de gastkinderen
Kan warmte en geborgenheid bieden aan het gastkind
In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
In staat zijn tot het verzorgen en het stimuleren van het gastkind in de eigen ontwikkeling
Heeft aandacht voor - en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind

Houding ten opzichte van de vraagouder:
▪
▪
▪
▪
▪

Staat open voor en respecteert de levenswijze van de vraagouders
Bereidheid tot overleg samenwerking met vraagouders
In staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met vraagouders
Eventuele problemen bespreekbaar kunnen maken
Zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
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Met betrekking tot het gezin en de omgevingsfactoren van de gastouder:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het huis van de gastouder is veilig en hygiënisch en te allen tijde rookvrij
De gastouder moet inspectie van de woning toestaan en is bereid zo nodig aanpassingen in
of om het huis te verrichten
Gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen
In huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen
In de tuin of naaste omgeving is ruimte om buiten te spelen
De gastouder heeft een Aansprakelijkheid Verzekering en een inzittenden verzekering bij
auto gebruik
Maakt passende afspraken omtrent de omgang met eventueel aanwezigen huisdieren

In relatie met het gastouderbureau:
▪
▪
▪
▪
▪

De bereidheid het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau te volgen
De bereidheid zelf een pedagogisch werkplan te schrijven
De bereidheid om cursussen te volgen
Bereid mee te werken aan evaluaties en risico inventarisaties
Is goed telefonisch bereikbaar
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