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SELECTIECRITERIA HOP MARJANNEKE VOOR GASTOUDERS 

 

1. Algemeen 

a. Een Verklaring Omtrent het Gedrag 

b. Een WA-verzekering (verplicht) 

c. Een inzittendenverzekering (bij gebruik van auto) 

d. Een geldig EHBO-diploma (of bereid dit te halen) 

e.  Een geldig opleidingsbewijs (of bereid dit te halen) 

f. Bereid zijn om kleine aanpassingen in het opvanghuis te verrichten op basis van de 

jaarlijks te houden risico inventarisatie 

 

2. Persoonlijk 

a. Minimale leeftijdsgrens van 21 jaar 

b. Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid 

c. Organisatietalent 

d. Verantwoordelijkheidsgevoel 

e. Continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden 

f. Correct Nederlands taalgebruik 

 

3. Motivatie 

a. Positieve houding tegenover kinderopvang 

b. Plezier in het omgaan met kinderen 

c. Gezinsleven moet positief staan tegenover de opvang van de gastkinderen 

 

4. Pedagogische kwaliteiten 

a. Aandacht voor en inzicht in het kind als individu 

b. In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid 

c. In staat zijn tot het verzorgen, stimuleren van de ontwikkeling en begeleiden van 

het kind 

d. In staat zijn om het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau in de 

praktijk te brengen 

 

5. Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau 

a. Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau 

b. Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderbureau 

c. Bereidheid tot het bijwonen van thema-avonden (indien van toepassing) 

d. Bereidheid de regels van het gastouderbureau te hanteren 

 

6. Houding gastouder ten opzichte van de ouder 

a. Open kunnen staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen 

b. Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders 

c. Bereidheid tot overleg en samenwerking 

d. Bereid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken 

e. Bereid en in staat zijn problemen bespreekbaar te maken 

f. Bereidheid tot het respecteren van de privacy van ouders en geen informatie 

doorgeven aan derden 

 


