Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders
Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. De
gastouder is verantwoordelijk voor de opvang en staat ingeschreven bij een
geregistreerd gastouderbureau en staat geregistreerd in het LRK ( landelijk Register Kinderopvang).
Een gastouder dient is in het bezit te zijn van:
• een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
• een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
• een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of een certificaat goed gastouderschap, of een
beschikking van DUO als beroepserkenning
 Een geldig ID bewijs
 Een VOG
 Een gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op
kinderen. De volgende certificaten voldoen:
 Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.
 Certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) of Spoedeisende
 Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert.
 Certificaat Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving
 Eerstehulpverlener van Nikta.
aanvullende eisen:
• De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
• De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
• De gastouder is niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGDinspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt,
kan dit leiden tot verwijdering uit het LRK.
• De gastouder spreekt Nederlands tijdens de opvang. Fries of een andere Nederlandse
 streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die voor hun
 werk tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin
 worden gesproken, overeenkomstig een door het gastouderbureau vastgestelde
 gedragscode.
• De gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het
 gastouderbureau en handelt ernaar.
 Een gastouder is achttien jaar of ouder.
 Ook vrijwilligers en eventuele stagiair(e)s die langer dan drie maanden worden ingezet
hebben een VOG.
 Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, beschikken ook de huisgenoten van achttien
jaar en ouder over een VOG. Het origineel van de VOG is op de in het LRK ( landelijk register
Kinderopvang ) geregistreerde opvanglocatie aanwezig. Op eventuele andere locaties is een
kopie aanwezig.
 Elke gastouder kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, geldig nationaal,
diplomatiek of dienstpaspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument waarop het
BSN staat.
 De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol
kindermishandeling en handelt ernaar.
 Een gastouder kan geen houder of bemiddelingsmedewerker zijn bij het gastouderbureau
waar hij of zij is ingeschreven.
 Een gastouder kan geen personeel in dienst nemen.
 De gastouder kan wel als leerbedrijf optreden voor leerlingen (stagiair(e)s) zonder
dienstverband.
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Eisen aan de locatie :
• Het maximum aantal kinderen dat tegelijk mag worden opgevangen, wordt niet
overschreden. Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn:
• Zes kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar, inclusief eigen kinderen tot
tien jaar.
• Vijf kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan vier jaar, inclusief eigen kinderen tot
vier jaar.
• Vier kinderen van nul en één jaar oud, waarvan maximaal twee van nul jaar, inclusief
eigen kinderen van deze leeftijd.
• Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.
• Er is voldoende speelruimte binnen en buiten.
• Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.
• Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar. Deze achterwacht is
telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op
de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder, maar heeft geen diploma of
VOG nodig. De gastouder kan bij de inspectie door de GGD aantonen wie de achterwacht
is/achterwachten zijn.
• De locatie is altijd volledig rookvrij.
• De locatie is voorzien van voldoende goed functionerende rookmelders.
Registratie
De gastouder dient te voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang voordat zij geregistreerd kan
worden. Om de geregistreerd te worden meldt het gastouderbureau de gastouder aan bij de
gemeente waarin zij opvang gaat verlenen. De gemeente laat de gastouder toetsen door de GGD op
de wettelijk vastgestelde eisen. Deze toetsing bestaat uit deel A en B.
Deel A is het documentenonderzoek waarin de GGD-inspecteur toetst of:
• er een kopie is van de VOG van de gastouder, van de huisgenoten ouder dan achttien jaar als
de opvang bij de gastouder plaatsvindt, van vrijwilligers en van eventuele
stagiair(e)s die langer dan drie maanden worden ingezet;
• de gastouder achttien jaar of ouder is;
• de gastouder is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau
• de eigen kinderen van de gastouder niet onder toezicht staan en of de gastouder niet
uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet is;
• de gastouder een geldig diploma, EVC-certificaat of certificaat goed gastouderschap of
een beroepserkenning heeft;
• de gastouder een geldig, geregistreerd EHBO-certificaat heeft;
• de gastouder niet de ouder is van de op te vangen kinderen of de partner van de ouder
van de kinderen;
• de opvang op het woonadres van de gastouder of één van de ouders plaatsvindt;
• de gastouder niet inwoont bij de ouder of de ouder bij de gastouder.
Bij een positieve beoordeling van deel A stuurt de GGD-inspecteur een rapport met een
positief advies ten aanzien van opname in het LRK naar de gemeente. Als de gemeente
daarna besluit om de gastouder op te nemen in het LRK, vindt zonodig nog toetsing van
deel B plaats.
Bij een negatieve beoordeling van deel A stuurt de GGD-inspecteur een rapport met
een negatief advies ten aanzien van opname in het LRK naar de gemeente. De gemeente
besluit op basis van dit advies over de registratie van de gastouder in het LRK.
Deel B kwaliteit van de opvang op locatie
De GGD-inspectie vindt meestal onaangekondigd plaats, dus zonder afspraak. Dit geeft een betere
weergave van de werkelijkheid. De GGD-inspectie kan aangekondigd plaatsvinden als daar praktische
redenen voor zijn.
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Deel B daarin toetst de GGD-inspecteur op de opvanglocatie of:
• de gastouder is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau;
• de gastouder niet de ouder is van de op te vangen kinderen of de partner van de ouder
van de kinderen;
• de opvang op het woonadres van de gastouder of van één van de ouders plaatsvindt;
• de gastouder niet inwoont bij de ouder of de ouder bij de gastouder;
• het origineel van de VOG van de gastouder en indien van toepassing van de
huisgenoten van achttien jaar en ouder aanwezig is/zijn;
• de eigen kinderen van de gastouder niet onder toezicht staan en of de gastouder niet
uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet is;
• het origineel van een geldig diploma, EVC-certificaat of certificaat goed
gastouderschap van de gastouder of een beroepserkenning op de in het LRK
geregistreerde locatie aanwezig is. (Op eventuele andere locaties is een kopie
aanwezig);
• het origineel van een geldig, geregistreerd EHBO-certificaat van de gastouder op de in
het LRK geregistreerde locatie aanwezig is. (Op eventuele andere locaties is een kopie
aanwezig);
• de identiteit van de gastouder met een geldig identiteitsbewijs is vast te stellen;
• de gastouder telefonisch bereikbaar is;
• de gastouder Nederlands spreekt, of Fries of een streektaal, met uitzondering van de
opvang van kinderen van expats;
• de woning rookvrij is;
• de woning over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt;
• de woning voldoende rookmelders heeft;
• er voldoende slaapruimte is in het geval kinderen jonger dan anderhalf jaar worden
opgevangen;
• de gastouder het pedagogisch beleid kent en in praktijk brengt;
• het aantal aanwezige kinderen het maximum aantal niet overschrijdt;
• er een getekend origineel van de risico-inventarisatie is die niet ouder is dan 1 jaar met
een plan van aanpak;
• het protocol kindermishandeling op de locatie aanwezig is, de gastouder de inhoud
kent en ernaar handelt;
• er een achterwacht is indien noodzakelijk.
De GGD stuurt het definitieve inspectierapport naar het gastouderbureau en naar de gemeente. Als
deel B onvoldoende wordt bevonden, stuurt de GGD-inspecteur een rapport met een negatief advies
ten aanzien van opname of verwijdering in het LRK naar de gemeente.

Click gastouderopvang

Pagina 3

Eisen aan de gastouder

