INSCHRIJFFORMULIER
Gastouderopvang (0 t/m12 jaar)
Gastouder
Algemene gegevens
Naam gastouder

:dhr./ mevr.* ……………………………………………………………….

Adres

: .……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats

: …………………………………………………………………………….

E-mailadres

: …………………………………… (t.b.v. factuur- en informatieverzending).

Telefoon

: ………………… - ..………………………

Mobiele Telefoon

: ………………… - ..………………………

Burger Service Nummer

: .………………………………………………………………………

Bankrekeningnummer
Info Ibanbicservice
Inwonende kinderen:
naam kind
naam kind
naam kind

: .………………………………………………………………………
: …………………………………..… m / j
: …………………………………..… m / j
: …………………………………..… m / j

Geboortedatum: …………
Geboortedatum: …………
Geboortedatum: …………

Heeft u een inzittendenverzekering bij uw WA-autoverzekering (alleen nodig wanneer u de auto bij de
opvang wilt gebruiken)?
O Nee
O Ja
O Niet van toepassing

Motivatie gastouderopvang
Wat is uw motivatie om via het Gastouderbureau SKG kinderen op te vangen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Biedt u uitsluitend opvang via de SKG?
O
Ja
O
Nee
Zo nee, via welk ander gastouderbureau of privé: ……………………..…….…………………………..
Wat vindt u belangrijk bij de opvoeding van en omgang met kinderen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u belangstelling om u verder te ontwikkelen als gastouder door e-learning, thema avonden etc.?
O Nee O Ja
Hoe gaat u uw dagindeling aanpassen, zodat het gastkind voldoende tijd en aandacht krijgt?
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Gastouderopvang
Om gastouder te kunnen worden dient u minimaal te voldoen aan de wettelijke
deskundigheidseisen voor gastouderopvang (minimaal MBO- 2 Helpende Zorg en Welzijn en
EHBO aan kinderen).
Welke opleidingen heeft u gevolgd? (na basisschool: voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs)
Naam opleiding
Diploma behaald ja of nee?
Zo ja, behaald op (datum:

Per wanneer bent u beschikbaar? …………………………………………………………
Dagen en tijden van beschikbaarheid
Maandag Dinsdag
Woensdag Donderdag Vrijdag
Zaterdag
Tijden

Zondag

Wilt u opvang bieden bij u thuis of bij de ouder(s) aan huis ?
O
Bij mij thuis
O
Bij de ouder(s) aan huis
Heeft u ervaring met kinderopvang?
O
Nee
O
Ja, namelijk: …………………………………………..…….……………………………………………..
Hoeveel gastkinderen wilt u maximaal opvangen?..................................................................................
Heeft u voorkeur voor een bepaalde leeftijd?
O
Nee
O
Ja, namelijk: ………………………………………..…….……………………………………………….
Bent u bereid op onregelmatige en/of wisselende tijden op te vangen?
O
Nee
O
Ja, namelijk: ……………………………………………………………………………………………..
Bent u in de schoolvakanties beschikbaar voor opvang?
O
Nee
O
Ja, tijdens de volgende vakantie(s): ……………………………..…….………………………………
Bent u bereid het gastkind naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en/ of
buitenschoolse opvang te brengen en/of op te halen?
O Nee
O Ja
Bent u bereid incidenteel een (extra) kind op te vangen? O Nee

O Ja

Heeft u huisdieren?
O
Nee
O
Ja, namelijk: …………………………………………..…….…………………………………………….
Als u Gastouder aan huis wilt worden, heeft u dan bezwaar tegen huisdieren bij de ouders?
O
Nee
O
Ja, namelijk: …………………………………………..…….…………………………………………….
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Heeft u een godsdienst of levensovertuiging die van belang is voor de opvang?
O
Nee
O
Ja, namelijk: ………………………………………..…….………………………………………………..

Opvangomgeving
Wanneer u gastouder wordt dient u in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). Bent u in het bezit van een recent VOG?
O
Nee, maar ik ben wel bereid deze aan te vragen bij de gemeente (kosten worden door SKG
vergoed)
O
Ja
Kunt u een beschrijving geven van uw huis-/ woon-/ speelomgeving?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Kunt u een beschrijving geven van de speelgelegenheid/ speelmaterialen in huis?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tijdens het opvangen van een kind mag er niet gerookt worden in de ruimte waar het kind dat
u opvangt zich bevindt.
Wordt er in uw huis gerookt door u of uw huisgenoten? O Nee
O Ja
Is er een slaapgelegenheid voor het gastkind(eren)?
O
Nee
O
Ja, namelijk: ………………………………………..…….………………………………………………..
Heeft u voorzieningen voor de opvang zoals bedje, box en dergelijke?
O
Nee
O
Ja, namelijk: ………………………………………………………………………………………………
Bent u bereid rekening te houden met de wensen van de vraagouder ten aanzien van eten, snoepen,
opvoeding, etc.?
O
Nee, want: ………………………………………………………………………………………………..
O
Ja
Heeft u nog opmerkingen die van belang kunnen zijn in verband met de opvang?
O
Nee
O
Ja, namelijk: ………………………………………..…….………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
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