INTAKE-FORMULIER VOOR GASTOUDERS

Intake gesprek
Consulent
AVP polis gezien
Naam gastouder
Adres
Telefoonnummer (vast en
mobiel indien aanwezig)
Geboortedatum
IBAN

Klik of tik om een datum in te voeren.
Ja
☐
Nee ☐

Klik of tik om een datum in te voeren.

Gastouder vanaf (d.d.)

Gewenste opvangdagen en tijden
☐Ma ochtend
☐Ma middag
☐Di ochtend
☐Di middag
☐Wo ochtend
☐Wo middag
☐Do ochtend
☐Do middag
☐Vrij ochtend
☐Vrij middag
Onregelmatige werktijden mogelijk?/

Tijden

Ja
☐
Nee ☐

Flexibel?

Per wanneer kunt u beginnen met de
opvang?
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Klik of tik om een datum in te voeren.
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Beschikbaarheid:
Heeft u voorkeur voor een bepaalde
leeftijdscategorie?
Wilt u één of meer kinderen opvangen?
Maximaal aantal uren / dagen per week:
Bent u bereid op onregelmatige tijden kinderen
op te vangen?
Bent u bereid om ‘s avonds en/of in het
weekend op te vangen?
Bent u bereid om tijdens schoolvakanties
opvang te bieden?
Bent u bereid om op de noodlijst te staan in
geval van ziekte/vakantie van andere
gastouders?
Wat doet u als uw kind ziek is?
Kan een gastkind komen als het ziek is?
Bent u bereid kinderen te brengen en te halen
van school/peuterspeelzaal/zwemles?
Heeft u een rijbewijs?
Wat zijn uw vervoersmogelijkheden in verband
met eventueel halen en brengen?
Heeft u ervaring met opvang bij u thuis?

Ja
☐
Nee ☐

Hoe wilt u dit combineren met de zorg voor uw
eigen kinderen?
Wat is voor u de reden om opvang te willen
bieden?
Wat lijkt u er leuk aan?
Wat vindt u leuk om met kinderen te doen?
Heeft u ervaring met de opvang van andere
kinderen dan uw eigen? Heeft u
werkervaring?
Hoe staat u tegenover de opvang van kinderen
met een andere culturele achtergrond?
Hoelang denkt u opvang te kunnen bieden?
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Wilt u alleen opvang bieden via het
gastouderbureau of ook via andere
mogelijkheden?
Zoekt u ook op andere manieren naar betaald
werk? Bent u aan het solliciteren?

Gezinssituatie:
Zijn er bijzondere omstandigheden in uw
gezin? (onregelmatige werktijden huisgenoten,
ziekte, handicap, zwangerschap, a.s.
verhuizing etc.)
Hoe is uw gezondheid en die van uw
huisgenoten? allergie, rugklachten, migraine
Gebruikt u of een van uw huisgenoten alcohol,
drugs, medicijnen? Zo ja, in welke mate?
Hoe denken uw huisgenoten over het
opvangen?
Bent u flexibel?
Kunt u positief omgaan met kritiek?
Wat vindt u belangrijk in de
aanpak/opvoeding/omgang met kinderen?
Rookt u of een van uw huisgenoten? Bent u
bereid de opvanglocatie rookvrij te houden?
Heeft u huisdieren, zo ja welke?
Hoe reageren deze op kinderen?
Laat u de kinderen alleen met de dieren?
Heeft u een geloofs- of levensovertuiging?
(praktiserend)
Wilt u aan eventuele wensen van vraagouders
hieromtrent tegemoet komen?
Heeft u bepaalde eetgewoontes? Vegetarisch,
dieet
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In geval van nood:
Bent u bekend met kinderziekten?
Wat doet u als er een ongeluk(je) gebeurt met
het kind?
Heeft u een EHBO diploma?
Heeft u een verbanddoos binnen handbereik?
Heeft u een achterwacht?

Opvoedingsvragen:
Wat voor moeder bent u?
Hoe zou u uw eigen kinderen omschrijven?
Overlegt u veel met uw kinderen?
Heeft u een strakke dagindeling, vaste tijden?
Wat wilt u uw gastkinderen bieden?

In ons pedagogisch beleid staat verwoord wat wij belangrijk vinden ten aanzien van opvang en
opvoeding.
Zelfvertrouwen, hoe stimuleer je dat?
Ontwikkeling van kinderen stimuleren, hoe doe
je dat?
Waarden en normen, regels en grenzen, een
paar voorbeelden:
• Mogen kinderen tv
kijken/computeren
• Hoe verloopt bij u een maaltijd
• Heeft u tafelgewoonten; bidden,
bijbel lezen
• Wat doet u bij ongewenst gedrag?
• Hoe ga je om met buitenspelen,
alleen/toezicht
• Hoe troost je een kind
• Laat u kinderen meehelpen
opruimen
• Zindelijk worden
• Wel of geen vriendjes mee
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Wilt u een schriftje bijhouden over de
gebeurtenissen van uw gastkind?
Weggaan als het kind thuis is: hoe denkt u het
een en ander te combineren met uw eigen
kinderen (verdelen van aandacht, praktische
zaken zoals halen/brengen van en naar
school, boodschappen, slapen extra tijd voor
vrij maken?)

Wensen van vraagouders:
Op een ander moment warm/koud eten
Het gastkindje mag geen snoep
Streng/soepel zijn bijv. bij slechte
eters/drinkers
Selectief tv kijken
Bent u zich bewust van het belang de privésituatie van de vraagouder te respecteren?

Huisvesting & Hygiëne:
Beschrijving woning
(eensgezins/vrijstaand/anders) en
woonomgeving
Hoe vaak maakt u binnen schoon?
Waar staan de schoonmaakmiddelen?
Slaapgelegenheid/voorzieningen
Is er veilige speelruimte binnen en buiten? (af
te sluiten tuin)
Voor welke leeftijd is speelgoed aanwezig?
Beschermde vijver, schommel, zandbak,
speeltoestellen e.d.
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☐box
☐buggy
☐bedje
☐kinderstoel
☐wipstoel
☐fietsstoel
☐autostoel
☐Kinderwagen
☐babyfoon

Materialen

Zou u gebruik maken van de Speel-o-theek?
Zijn er veiligheidsvoorzieningen?

Het Gastouderbureau:
Wat verwacht u van de begeleiding vanuit het
Gastouderbureau?
Bent u bereid themabijeenkomsten bezoeken?
Bent u bereid de EHBO bij kinderongevallen te
halen en onderhouden?
Onderschrijft u de werkwijze en het
pedagogisch beleid van het gastouderbureau
Heeft u een eigen tarief in
gedachten/vastgesteld?
Gastouder zijn is een verantwoordelijke baan
Andere opmerkingen die van belang kunnen
zijn: ander GOB?

Uitleg procedure:
• De intake van de gastouder.
• Aan de hand van de selectie criteria wordt beoordeeld of wij een aanvraag in ons bestand van
bemiddelbare gastouders opnemen. De gastouder krijgt daar bericht van.
• Verklaring van goed gedrag bespreken. Graag afgiftedatum doorgeven.
• Uitleg betalingen, onkostenvergoeding, maaltijdvergoeding.
• Uitleg verzekeringen.
• Uitleg belastingen.
• Uitleg gesprekken.
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