Versie 3 11-04-2014

Kwaliteitseisen gastouder
Gastouders van Thuis van Huis hebben allemaal het hart op de goede plek: zij geven om kinderen,
stralen warmte uit, kunnen zich in kinderen en hun ouders inleven en staan open naar anderen.
Daarnaast dient een gastouder te voldoen aan de volgende kwaliteiten / voorwaarden:
Algemene kwaliteitseisen:
 U heeft een goede gezondheid.
 U beheerst voldoende de Nederlandse taal. Tijdens het werk wordt Nederlands, Fries of een andere
Nederlandse streektaal gesproken.
 Er mag alleen een andere taal worden gesproken als kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld
expats).
 U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
 U heeft een zekere mate van flexibiliteit ten aanzien van opvangdagen en –tijden.
 Uw eigen kinderen staan onder geen enkele vorm van toezicht door jeugdzorg.
 U heeft een AVP (WA) verzekering.
 Bij gebruik van een auto heeft u een inzittenden-verzekering afgesloten.
Pedagogische en communicatieve kwaliteitseisen:
 U kent het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Thuis van Huis en het protocol
kindermishandeling en handelt hiernaar.
 U voldoet over de kwalificatie-eis: MBO 2 niveau Helpende (zorg) en welzijn, richting
gastouder, of over een hieraan gelijkgesteld diploma.
 U neemt actief deel aan de verplichte nascholing.
 U staat open voor samenwerking met en begeleiding door Thuis van Huis.
 U bent telefonisch goed bereikbaar voor ouders en Thuis van Huis.
 U beschikt over de basisvaardigheid in het omgaan met de PC.
Hygiene en veiligheidseisen:
 Het huis waar de opvang plaatsvindt is veilig en U werkt op een veilige en hygienische manier.
 De kinderen worden ten alle tijden door uzelf opgevangen; u laat het toezicht nooit over aan
anderen.
 Het huis waar de opvang plaatsvindt is geheel rookvrij.
 De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende binnenspeelruimte
voor kinderen, afgestemd op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.
 De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende buitenspeelruimte voor
kinderen, afgestemd op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.
 Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
 De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
 U dient te beschikken over een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis
of een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert, of
een van de volgende geregistreerde certificaten van Nikta: Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener
Module Kind en Omgeving, Eerstehulpverlener.
 U en uw huisgenoten ouder dan 18 jaar, dienen een Verklaring omtrent gedrag te overleggen aan Thuis
van Huis die niet ouder is dan 2 maanden. Indien u overstapt van een ander gastouderbureau hoeft de
VOG niet opnieuw te worden aangevraagd.
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Aantal op te vangen kinderen:
 Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar aanwezig zijn. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar
meegeteld.
 Er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk aanwezig zijn, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn.
Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
 Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van
0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
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