
 

Wettelijke eisen aan de gastouder 

• De gastouder is minimaal in het bezit van een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) 
Welzijn, of een ander diploma/ervaringscertificaat waarmee hij/zij aan de eisen voldoet. 

• De gastouder moet handelen naar het door het gastouderbureau vastgestelde 
pedagogisch beleidsplan (ons beleidsplan vind je onderaan de pagina bij Belangrijke 
documenten) 

• Is in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje 
Kruis. 

• Beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) (niet ouder dan 2 
maanden), ook voor huisgenoten en/of structureel aanwezigen (18 jaar of ouder) indien 
de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen. 

• De gastouder moet tijdens de opvang altijd telefonisch bereikbaar zijn. 
• Wanneer er meer dan drie kinderen opgevangen worden, moet er bovendien een 

achterwacht beschikbaar zijn; een volwassene die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij 
het opvangadres aanwezig is. Deze achterwacht dient tijdens opvangtijden altijd 
telefonisch bereikbaar te zijn. 

• Spreekt tijdens het werk Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal. 
• Is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder. 

Wettelijke eisen aan de locatie 

• Het opvangadres moet beschikken over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen. 
• Gastouders mogen slechts op één locatie kinderen opvangen. Bij de gastouder thuis of 

bij één van de vraagouders thuis, maar niet op twee plekken. 
• Volgens de wet mag de gastouder ten hoogste vijf kinderen van 0 tot 4 jaar of ten 

hoogste zes kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Dit is inclusief de kinderen van de 
gastouder (tot 10 jaar). In beide gevallen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 
jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. 

• Voor kinderen tot 1,5 jaar moet de gastouder een aparte slaapruimte hebben. De 
grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die 
leeftijdscategorie. 

• Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden zijn, afgestemd op het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

• De opvangplek is altijd volledig rookvrij. 
• Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders (zie veiligheid.nl). 
• Volgens de wet moet elke opvang een beleid voeren dat de veiligheid en de gezondheid 

van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. 
• In een risico-inventarisatie moet het gastouderbureau schriftelijk vastleggen welke 

risico’s de opvang van kinderen met zich brengt. Zowel het gastouderbureau als de 
gastouder moeten op de hoogte en in bezit zijn van de door beide partijen ondertekende 
risico-inventarisatie. 

• De risico-inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd, mits er geen grote veranderingen 
plaatsvinden, en is openbaar voor ouders. 

Wettelijke eisen gastouderbureau en de gastouder 

• Het gastouderbureau zorgt voor de werving van gastouders en geeft hen uitleg over de 
wettelijke eisen aan en het werk van een gastouder. 

• Het intakegesprek met de gastouder vindt plaats op het toekomstige opvangadres. 
• Het gastouderbureau informeert naar de aanwezige competenties en gevolgde scholing 

en geeft uitleg over het pedagogisch beleid van de gastouderopvang. 
• Er wordt getoetst of de opvoedideeën van de gastouder aansluiten bij het pedagogisch 

beleid en er wordt een risico-inventarisatie van het opvangadres uitgevoerd en 
besproken. 



 

• Het gastouderbureau draagt zorg voor de scholing van de gastouder, zodat de 
gastouder voldoet aan de wettelijke deskundigheidseisen. 

• Begeleidt de gastouder bij de inspectie door de GGD.  
• Het gastouderbureau bezoekt tweemaal per jaar het opvangadres om de opvang op 

kwaliteitscriteria te toetsen. 
• Er vindt tenminste jaarlijks een voortgangsgesprek plaats met de gastouder op het 

opvangadres. 

 


