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INTAKE-FORMULIER VOOR VRAAGOUDERS 

 

 

 

Intake gesprek Klik of tik om een datum in te voeren. 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer (vast en 
mobiel indien aanwezig) 

 

 

Inwonende kinderen 

Naam Geboortedatum Geslacht School/PZS 

 Klik of tik om 
een datum in te 
voeren. 

Man     ☐ 

Vrouw  ☐ 

 

 Klik of tik om 
een datum in te 
voeren. 

Man     ☐ 

Vrouw  ☐ 

 

 Klik of tik om 
een datum in te 
voeren. 

Man     ☐ 

Vrouw  ☐ 

 

 Klik of tik om 
een datum in te 
voeren. 

Man     ☐ 

Vrouw  ☐ 

 

 

Gewenste opvangdagen en tijden 

Gewenste opvangdagen en tijden Tijden 

☐Ma ochtend 

☐Ma middag    

☐Di ochtend   

☐Di middag    

☐Wo ochtend 

☐Wo middag  

☐Do ochtend  

☐Do middag  

☐Vrij ochtend  

☐Vrij middag 

 

Heeft u onregelmatige werktijden?  

Zo ja, hoe?  

Ja      ☐ 

Nee   ☐ 



 
14-8-2019 Intakeformulier vraagouders GOB VoorElkaar 2 

 

Wanneer moet de opvang beginnen?    Klik of tik om een datum in te voeren. 

 

Heeft u opvang nodig tijdens: 

Schoolvakanties Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Algemene feestdagen Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Avonduren Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Nacht Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

 

Heeft u zelf mogelijkheden voor 
noodopvang  
(b.v. tijdens ziekte van de gastouder, 
vakanties etc.)? 
 

Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Kunt u een beeld schetsen van het 
gezin dat u het prettigst lijkt voor uw 
kind? 
 

 

Heeft u een voorkeur voor een 
gastouder met of zonder eigen 
kinderen leeftijd enz? 

 

Wilt u iets vertellen over uw 
kind(eren) 

 

Hoe is het kind in de omgang thuis? 
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Hoe gaat u om met: 
 

Regels 
 

 

Corrigeren  en belonen 
 

 

Regelmaat 
 

 

Snoepen 
 

 

Televisie kijken 
 

 

Zindelijkheidstraining 
 

 

Eten en slapen 
 

 

Heeft u bezwaar tegen huisdieren bij  de 
gastouder? 
 

 

Hoe gaat het kind met andere 
kinderen om? 
 

 

Waar speelt het graag mee? 
 

 

Hoe reageert het op nieuwe 
situaties? 
 

 

Zijn er nog bijzonderheden t.a.v. 
gewoonten, allergieën, ziektes, 
medicijnen, inentingen, etc., die het 
vermelden waard zijn? 

 

Wat vindt u belangrijk in de aanpak 
en opvoeding van uw kind? 
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Heeft u een geloofs- of 
levensovertuiging? 
 

 

Heeft u hieromtrent een voorkeur of 
bezwaar in verband met de opvang? 
 

 

Hoe denkt u over het meerijden van uw 
kind in de auto van het gastgezin? 
(inzittendenverzekering) 
 

 

Moet uw kind gehaald/gebracht worden 
van en naar de PSZ/school? 
 

 

Wilt u dat er een schriftje wordt 
bijgehouden over de gebeurtenissen van 
uw kind? 
 

 

Wat zou u doen als het opvangen om 
wat voor reden dan ook niet voldoet aan 
uw verwachtingen? 
 

 

 

 

Andere opmerkingen die van belang 
kunnen zijn 
 

 

 

 

Bijlage intake-formulier vraagouders 

 

Uitleg procedure: 

 Organisatie van het GOB 

 Hoe loopt de procedure (intake, afspraken, evaluatie) 

 Uitleg betalingen, onkostenvergoeding, maaltijdvergoeding 

 Uitleg verzekeringen 

 Uitleg Wet Kinderopvang 


