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KENNISMAKINGSGESPREK VRAAGOUDER EN GASTOUDER  
 
 
 
 
 
 
 

Kennismakingsgesprek Klik of tik om een datum in te voeren. 
Consulent  

Vraagouder  

Kinderen  

Gastouder  
 
Gast- en vraagouder stellen zich aan elkaar voor. 
Vraagouder vertelt: reden van opvang, keuze gastouderopvang. 
Gastouder vertelt: motivatie gastouder, ervaring met kinderen. 
 
Opvangvraag en opvangaanbod 
Vraagouder: dagen en tijden dat opvang gevraagd wordt, welke uren, flexibel? 
 

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? Is 

er flexibele opvang nodig?  

Zo ja, hoe?  

Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

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   ☐ 
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Gastouder: mogelijkheden voor opvang. 

Mogelijkheden opvang Tijden 

☐Ma ochtend 

☐Ma middag    

☐Di ochtend   

☐Di middag    

☐Wo ochtend 

☐Wo middag  

☐Do ochtend  

☐Do middag  

☐Vrij ochtend  

☐Vrij middag 

 

Onregelmatige werktijden mogelijk? 

Flexibel? 

 

Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

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

Kan de gastouder opvangen tijdens:  

Schoolvakanties Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Algemene feestdagen Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Avonduren Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

Nacht Ja      ☐ 

Nee   ☐ 

 
Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd. 
 

Andere afspraken  

Afspraken t.a.v. maaltijdvergoedingen/ GO aan 
huis mee-eten? 
 

 

Halen en/of brengen van kind naar 
peuterspeelzaal, zwemles o.i.d. 
 

 

Wijze van vervoer. 
 

 

Mogelijkheden incidentele opvang (buiten 
afgesproken tijden). 
 

 

Andere kinderen die bij de gastouder in 
opvang zijn. 
 

 

Evt. eigen kinderen van de gastouder. 
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Opvang inhoudelijk en pedagogische aspecten 
Gast- en vraagouder bespreken: 

Wat is belangrijk in de verzorging van het 
kind? 
 

 

Hoe ga je om met een verkouden/ziek kind? 
 

 

Kan de gastouder op pad gaan met de 
kinderen? (uitstapjes, bezoekjes) 
 

 

Mag de gastouder even weg gaan (bv. om 
kinderen van school te halen) als het kind 
slaapt? (gob zegt nee) 
 

 

Mag het kind alleen buiten spelen? 
 

 

Mag het kind alleen naar een vriendje? 
 

 

Mag er een vriendje komen spelen? 
 

 

Welk ritueel spreek je af bij het brengen en 
halen (jasje aan/uit, dag zeggen, afscheid/ 
thuiskomst VO)? 
 

 

Wie draagt bij (thuis)komst VO de 
verantwoordelijkheid over het kind? 

 

Hoe corrigeert de gastouder gedrag en hoe 
doet de vraagouder dat? 
 

 

Welke regels/gewoonten gelden er t.a.v. eten, 
aan tafel gaan? Kunnen gast- en vraagouder 
elkaar hierin vinden? 
 

 

Stimuleren van de ontwikkeling van de 
kinderen, wat stellen vraag- en gastouder zich 
hierbij voor? 
 

 

Soms moeten kinderen aandacht delen, hoe 
ga je daarmee om? 
 

 

Vind je dat kinderen hun spullen moeten delen 
of juist niet? 
Wat voor activiteiten denkt de gastouder met 
het kind te ondernemen? 
 

 

Wat verwacht de vraagouder wat betreft 
televisiekijken, computerspelletjes, snoepen? 
Kan de gastouder zich hierin vinden? 
 

 

Op welk moment kunnen gast- en vraagouder 
elkaar iets vertellen over het kind, of over 
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andere zaken (bij het halen, bij het brengen, op 
afgesproken momenten, logboekje!) 
 

 
Informatie over de te opvangen kind(eren) 
Afhankelijk van de leeftijd van het kind worden hieronder vermelde onderwerpen besproken. 
Centraal in alles staat het welbevinden van het kind. 
 

Gezondheid 

al dan niet vaak ziek 
 

 

handicap / allergieën 
 

 

medicijnen 
 

 

Voeding 

wat wel, wat niet 
 

 

wanneer (bij baby’s op vaste tijden of op 
verzoek?) 
 

 

eventuele problemen 
 

 

Slapen  

wanneer 
 

 

hoe lang 
 

 

hoe slaapt het kind (licht/diep; buik/rug; 
met/zonder slaapzak, muziek, knuffel)          
 

 

Gedrag 

huilgedrag, hoe ermee om te gaan 
 

 

contact met andere kinderen, met 
volwassenen 
 

 

sociaal-emotioneel: uitbundig, gesloten, 
eenkennig, ondernemend……. 
 

 

Gewenning 

hoe reageert het kind op nieuwe situaties 
 

 

gewenningsperiode, hoe en wanneer? 
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GO aan huis (extra) 

Hoe denken jullie om te gaan met privacy 
(post, kamers, kasten etc)? 
 

 

Hoe wil de VO de huishoudelijke 
werkzaamheden ingevuld zien. Kan de GO 
daar aan voldoen mits het niet ten koste gaat 
van de kinderen? 
 

 

Afsprakenlijst uitleggen (deze wordt aan het 
contract toegevoegd). 
 

 

  

 
 

 
 
Huis en omgeving 
De gastouder laat aan de vraagouder zien waar het kind kan spelen, slapen, eten etc. 
(binnen en buiten). 
De vraagouder laat gastouder het huis zien en geeft uitleg. 


