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I N S C H R IJ F F O R M UL I E R  G AS T O U D E R  

Het formulier a.u.b volledig invullen en ondertekenen. 

 

Persoonlijke gegevens:  

Achternaam (+ meisjesnaam)              M / V 

Voornaam en voorletters  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer privé  

Telefoonnummer mobiel  

E-mail  

IBAN rek.nr + naam bank                                              

Te naam stelling rekeninghouder  

Nationaliteit en taal/talen  

Opleidingsniveau  

Godsdienst/levensbeschouwing  

Burgerlijke staat  

BSN-nummer  

 

Gezinssamenstelling: 
(Let op: alleen inwonende gezinsleden) 

 Naam Geboortedatum Bijzonderheden 

Echtgenoot/partner: M/V   

Kind 1 J/M   

Kind 2 J/M   

Kind 3 J/M   

Kind 4 J/M   

Overige huisgenoten    

 

Staan al uw gezinsleden positief 

t.o.v. gastouderopvang? 

 

Naam basisschool eigen kinderen 

(indien van toepassing). 
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Opleidingen en ervaring: 
 

Relevante opleidingen: (na lagere school) 

 Diploma behaald    Ja             Nee   

 Diploma behaald    Ja             Nee   

 Diploma behaald    Ja             Nee   

 
Heb je ervaring met het opvangen van kinderen? 

(Denk aan werkervaring, stage-ervaring, vrijwilligerswerk. ) 

Opgedane ervaring: Duur van de ervaring: Leeftijd van de kinderen: 
 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

Heb je relevante referenties uit bovenstaande (werk)ervaringen? 
(Vraag eerst na of je deze persoon als referentie mag opgeven ) 

Naam referentie: Aard van de relatie: Telefoonnummer: 
   

   

 

Ben je in het bezit van: 

Een  diploma op minimaal MBO-2 niveau voor de sector Zorg & 
Welzijn? 

  Ja             Nee   

Zo ja, graag een kopie meesturen 

Een geldig certificaat Kinder-EHBO/Eerste Hulp aan Kinderen?   Ja             Nee   

Zo ja, graag een kopie meesturen 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor gastouders (VOG)? 

(het kan zijn dat de geldigheidsdatum is verlopen) 

  Ja             Nee   

Zo ja, graag een kopie meesturen 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor huisgenoten van 
gastouders vanaf 18 jaar? 

  Ja             Nee   

Zo ja, graag een kopie meesturen 

 

 

Gegevens met betrekking tot het bieden van kinderopvang: 
 

Ben je momenteel werkzaam? 

Zo ja, waar en in welke functie? 

  Ja             Nee   

Per wanneer ben je beschikbaar als gastouder?  

Ben je beschikbaar voor onbepaalde tijd? 

Indien nee, geef aan voor welke periode. 

  Ja             Nee   
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Op welke dagen en tijden ben je beschikbaar om als gastouder te werken? 

Je kunt de dagen waarop je beschikbaar bent omcirkelen. Indien je flexibel bent in de dagen, wil je dan 

hieronder aangeven hoeveel dagen je maximaal opvang wilt bieden? 

 

Maandag   /   Dinsdag   /   Woensdag   /   Donderdag   /   Vrijdag   /   Zaterdag   /   Zondag 

 

Indien tussen bepaalde tijden, welke tijden? Van:  ________ uur tot:  _______ uur / Flexibel 

Indien flexibel, maximaal aantal werkdagen:   

Wil je tijdens schoolvakanties opvang bieden?   Ja             Nee   

Waar wil je opvang bieden? 

 
(Indien beide mogelijk zijn, dan beide aanvinken) 

 Gastouder in eigen woning 

 Gastouder bij het vraaggezin thuis 

Indien je opvang in je eigen woning biedt/gaat 
bieden, kun je een naam en telefoonnummer 

geven van een persoon die bereikbaar is tijdens de 

opvang en binnen maximaal 15 minuten bij jou 
aanwezig kan zijn in geval van nood? 

 

 

Wat is je motivatie om gastouder te worden?  
(Ligt toe waarom je als gastouder wilt gaan werken/als gastouder werkt) 

 
  

 

 

 

Bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden?  

Een gastouder moet, zeker met kleine kinderen, veel bukken en tillen. Daarnaast kan het ook wel eens 
nodig zijn om in het kader van veiligheid bijvoorbeeld snel te moeten ingrijpen. 

Ben je je bewust van het feit dat een gastouder 

een goede gezondheid en goede conditie moet 
hebben om veilige opvang te bieden? 

  Ja             Nee   

Verklaar je jezelf bij deze gezond genoeg om die 
veilige opvang te bieden?  

  Ja             Nee   

Gebruik je medicatie en zo ja, welke? 

 

  Ja             Nee   

 
Verzekeringen: 

 

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering? 

Zo ja, noem maatschappij en polisnummer. 

  Ja             Nee   

Maatschappij: 

Polisnummer: 

Heb je een geldig rijbewijs?   Ja             Nee   

Heb je een auto tot je beschikking tijdens de opvang?   Ja             Nee   

Heb je een inzittendenverzekering? 

Zo ja, noem maatschappij en polisnummer. 

  Ja             Nee   

Maatschappij: 

Polisnummer: 
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Informatie over je woning: 

(Alleen van toepassing wanneer je opvang wilt gaan bieden/biedt in je eigen woning). 
 

0 Woning met tuin 
0 Bovenwoning 

0 Flat 

0 Anders, namelijk __________________ 
 

 

Heb je een huisdier/huisdieren?   Ja             Nee   

Zo ja, graag soort en aantal toelichten:  
 

 

Rook je, of rookt één van je huisgenoten?   Ja             Nee   

Zo ja, is de woning wel te allen tijde rookvrij?  
(Er wordt bijvoorbeeld altijd buiten gerookt). 

  Ja             Nee   

Heb je kennis van de geldende hygiëne- en 

veiligheidseisen? 

  Ja             Nee   

 

 

Overige opmerkingen: 
 
 
 

 
 
Gastouder verklaart dit intakeformulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 
Plaats:  

Datum:  

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 
Na invullen en ondertekenen van het formulier kun je deze, inclusief kopieën van de nodige diploma’s 

en/of Verklaring(en) Omtrent het Gedrag, opsturen: 
 

Per post: GOB Kiddie Care, Fazantenpad 13, 3291 XA Strijen 

Scannen en via e-mail: info@kiddiecare.nl  
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