
Ben ik geschikt als 
gastouder? 

Gastouder wordt je natuurlijk niet zomaar… 
Je haalt plezier uit het werken en begeleiden 
van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot 
12 jaar. Je hebt geduld, bent nieuwsgierig 
naar hun ontwikkeling en daagt op een leuke 
manier uit tot spel en ontdekken van nieuwe 
dingen.  

In de opvang wordt de Nederlandse taal als 
voertaal gebruikt. Beheersing van de 
Nederlandse taal als voertaal is een vereiste. 

Diploma 

Om gastouder te worden heb je een diploma 
nodig die voldoet aan de beroepskwalificaties 
voor een gastouder. Verschillende 
opleidingen en diploma’s voldoen hieraan. 
Voor de complete actuele lijst van 
referentieopleidingen verwijzen wij u graag 
naar de website van duo.  

https://duo.nl/particulier/werken-als-
gastouder.jsp 

Diplomaroute 

Om gastouder te worden kun je de 
diplomaroute voor gastouders volgen. Wij 
begeleiden jou graag bij het behalen van 
jouw diploma. Dit traject duurt gemiddeld 
5à 6 maanden, maximaal 8 maanden. De 
opleiding kost rond de €1000,-. Vraag naar 
de mogelijkheden, varianten en instapeisen!  

Gastouder worden 

Deze brochure is ontworpen door 
gastouderbureau Vereen. In deze brochure 
leest u informatie over het gastouderschap 
en de weg naar het gastouderschap. Lees de 
folder eens rustig door en benader ons 
gerust voor meer informatie, een 
kennismaking of andere vragen. 



` 
Is mijn woning geschikt? 

Een woning voor de gastouderopvang wordt 
vooraf gekeurd middels een 
risicoinventarisatie op veiligheid en 
gezondheid, RIE. Gastouderbureau Vereen 
begeleid u hierin en zal u vooraf voorzien 
van een lijst, waaraan de opvanglocatie moet 
voldoen. Denk hierbij onder andere aan; 
veilig speelgoed, meubels, voldoende slaap- 
en speelruimte, traphekjes, rookmelders en 
hygiëne.  

VOG 

Een gastouder, de volwassen huisgenoten en 
structureel aanwezigen moeten een gelding 
VOG kunnen overhandigen. Hiermee 
worden zij geregistreerd in het 
personenregister kinderopvang en gekoppeld 
aan het gastouderbureau.  

“Je kunt er met al 
je vragen terecht 
en ze hebben echt 

tijd voor je!” 

Pedagogisch beleid 

Onze gastouders werken met ons 
pedagogisch beleid. Hierin staat in 
eenvoudige, begrijpelijke taal omschreven 
hoe we met elkaar omgaan en wat er van de 
gastouderopvang kan worden verwacht.  

Kennis van het pedagogisch beleid wordt 
getoetst voor aanvang van de 
gastouderopvang.  

Meldcode kindermishandeling 
en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag 

Kennis van de Meldcode voor de 
kinderopvang is een vereiste en wordt 
getoetst voor aanvang van de opvang.  
Jaarlijks wordt de kennis van de Meldcode 
opgefrist.  

EHBO voor kinderen 

Om te kunnen starten als gastouder heeft 
u een cursus EHBO voor kinderen
gevolgd bij bijvoorbeeld het oranje kruis.
Jaarlijks herhalen we deze cursus.

Starten als gastouder 

Wanneer alles in orde is, kunnen we een 
aanvraag tot registratie indienen bij de 
gemeente. Hier kunnen kosten voor in 
rekening worden gebracht. De duur van de 
aanvraagprocedure duurt max. 10 weken.  

Bij de aanvraag versturen een RIE, kopie 
paspoort, recente VOG’s, kopie diploma en 
geldig EHBO voor kinderen mee. De GGD zal 
contact opnemen voor een bezoekafspraak op 
locatie en vervolgens een advies uitbrengen 
naar de gemeente. Bij een positief besluit zal  
u worden opgenomen in het landelijkregister
kinderopvang!
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