Kwaliteitscriteria met betrekking tot de gastouder
Algemeen:
 Plezier hebben in het omgaan met kinderen
 Verantwoordelijkheidsgevoel
 Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 Beheersing van de Nederlandse taal
 Positieve houding tegenover opvang door personen anders dan eigen ouders
 Minimaal 18 jaar
 In het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag niet ouder dan twee maanden (aan te
vragen bij de gemeente). Wanneer het gastkind in het huis van de gastouder wordt
opgevangen dienen ook alle huisgenoten ouder dan 18 jaar in het bezit te zijn van
deze verklaring.
 In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen
 Minimaal een jaar en regelmatig beschikbaar zijn voor opvang
 In bezit van een AVP verzekering en bij autogebruik ook een inzittendenverzekering
 Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten.
In relatie tot de vraagouder:
 Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen en ideeën over
opvoeden van vraagouders
 Bereidheid om samen te werken met de vraagouders
 In staat zijn tot het maken en naleven van afspraken met vraagouders.
In relatie tot het gezin en de omgeving van de gastouder:
 Het is van belang dat gezinsleden van de gastouder positief staan tegenover de
opvang van een gastkind
 Niet meer dan zes kinderen onder de tien jaar mogen worden opgevangen (inclusief
de eigen kinderen van de gastouder)
 In en om het huis waar de opvang plaatsvindt is het voldoende veilig en schoon
 Er is ruimte om te eten, spelen en slapen
 Er is een mogelijkheid tot buiten spelen
 Er is een telefoon in het huis aanwezig.
In relatie tot het Gastouderbureau SKG
 Bereidheid tot samenwerking met het Gastouderbureau SKG
 Bereidheid actief mee te werken aan begeleidingsgesprekken door het
Gastouderbureau SKG
 Zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en geen informatie
doorspelen aan derden
 Positief staan ten opzichte van het pedagogisch beleid van de SKG.
 Kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier
pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleid van de SKG.
Gastouders schrijven hun eigen pedagogisch werkplan en kan deze in praktijk
brengen
 Bereidheid tot het volgen van themabijeenkomsten, herhalingsavond EHBO en koffieochtenden van het Gastouderbureau SKG
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 Bereidheid tot het halen van het Oranje Kruis certificaat van de EHBO cursus voor
kinderen
 Voordat opvang daadwerkelijk kan starten, is inschrijving nodig in het Landelijk
Register Kinderopvang. Gastouderbureau SKG wil dit begeleiden.

Algemene afspraken
 De gastouder voldoet of wil voldoen aan de kwaliteitscriteria, die bij dit
informatiepakket zijn gevoegd.


De gastouder verzorgt de opvang persoonlijk op het afgesproken adres en het
gastkind wordt niet aan derden toevertrouwd.



De gastouder laat het gastkind niet alleen.



Tijdens de gastouderopvang wordt Nederlands gesproken.



Het gastkind kan niet door anderen dan door de vraagouder worden opgehaald, tenzij
dit nadrukkelijk met de gastouder is afgesproken. De gastouder mag verwachten dat
het gastkind op de afgesproken tijd wordt opgehaald. Indien dit door overmacht niet
mogelijk is, is de vraagouder verplicht de gastouder vroegtijdig te informeren wie het
gastkind dan komt ophalen.



Het vervoeren van het gastkind per auto of per fiets kan alleen met toestemming van
de vraagouder. Als het gastkind per auto vervoerd wordt, moet u in het bezit zijn van
een Verzekering voor Inzittenden.



Vraagouder en gastouder dienen beiden over een AVP verzekering (WA-verzekering)
te beschikken.



Bij ziekte zoekt u samen met de vraagouder naar een oplossing. Het
gastouderbureau SKG streeft naar een lijst van beschikbare reserve-gastouders.



De gastouder ontvangt van de vraagouder een lijst met daarop namen en adressen
en bereikbaarheid vraagouder, de zogenaamde “calamiteitenlijst”. De gastouder dient
te beschikken over een reserve naam en adres ingeval bij een noodgeval of
calamiteit de vraagouder niet bereikbaar is. De gastouder ontvangt van het
Gastouderbureau SKG richtlijnen hoe te handelen bij een calamiteit in het “Handboek
voor de gastouder”.



Het Gastouderbureau SKG organiseert diverse thema-avonden, een herhalingsavond
EHBO aan kinderen (Oranje Kruis certificaat) en koffieochtenden. Uw aanwezigheid
is gewenst.



Elke verandering in uw persoonlijke gegevens of omstandigheden, die betrekking
heeft op de opvang, dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan het
gastouderbureau SKG.
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