INSCHRIJFFORMULIER VOOR GASTOUDERS
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam

: …………………………………………………………………………

Roepnaam

: …………………………………………………………………………

Voorletters

: …………………………………………………………………………

BSN nummer

: …………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………

Postcode

: …………………………………………………………………………

Plaats

: …………………………………………………………………………

Telefoon privé

: …………………………………………………………………………

Telefoon mobiel

: …………………………………………………………………………

Geb. datum

: …………………………………………………………………………

E-mail

: …………………………………………………………………………

Nationaliteit

: …………………………………………………………………………

Nationaliteit evt. partner: ………………………………………………………………………..
Nationaliteit evt. kinderen: ………………………………………………………………………
Naam evt. partner

: …………………………………………………………………………

Geb. datum evt. partner: …………………………………………………………………………
Geloofsovertuiging

: ………………………………………………………………………….

Burg. staat: gehuwd/samenwonend/gescheiden/alleenstaand (omcirkelen wat van toepassing is)
Inwonende kinderen:
Voor- en achternaam

Geboorte datum

Geslacht

1 …………………………………………………………………

…………………………………………

J/M *)

2 …………………………………………………………………

…………………………………………

J/M *)

3 …………………………………………………………………

…………………………………………

J/M *)

4 …………………………………………………………………

…………………………………………

J/M *)

WA-verzekerd bij: ………………………………………………………………………Polisnummer:…………………………………
Dekt uw autoverzekering ook schade aan mede-inzittenden?

Ja/Nee *)

Betalingswijze gastouder via bank/gironummer:………………………………………………t.n.v.………………………..

VRAGEN MET BETREKKING TOT DE OPVANG
Wilt u opvang bieden bij u of bij de vraagouder in huis?: …………………………………………………………………….
Heeft u op de een of andere wijze ervaring met werk/opvang van kinderen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Heeft u voorkeur voor bepaalde "eigenschappen" van het vraaggezin? (bijv. niet-rokend, geloofsovertuiging
etc.) tijdens het intakegesprek wordt hier dieper op ingegaan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u voorkeur voor een bepaalde leeftijdsgroep?
Zo ja, welke en waarom?……………………………………………………………………………………………………………………..
Wilt u één of meer kinderen opvangen en waarom?…………………………………………………………………………..
De gewenste opvangdagen en tijden:
Maandag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dinsdag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Woensdag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Donderdag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrijdag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaterdag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zondag:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuele opmerkingen hierbij:…………………………………………………………………………………………………………..
Bent u bereid op flexibele tijden kinderen op te vangen?

Ja/Nee *)

Bent u bereid tijdens (gedeelten van) schoolvakanties opvang te bieden?

Ja/Nee *)

Wilt u kinderen ook op buitenschoolse tijden opvangen en zonodig deze kinderen ook brengen naaren ophalen van school?……………………………………………………………………………………………………………………….
Bent u bereid om een kind te brengen naar en op te halen van een peuterspeelzaal?

Ja/Nee *)

Bent u bereid om kortlopende opvang te bieden?

Ja/Nee *)

Bent u bereid om in geval van afwezigheid (bijv. ziekte, vakantie) van een andere gastouder,
extra opvang te bieden?
Ja/Nee *)
Wanneer kunt u beginnen met de opvang?…………………………………………………………………………………………
Als gastouder bent u verplicht een Kinder-EHBO cursus te volgen welke aan de eisen van het Oranje Kruis voldoet. Tevens
dient u in het bezit te zijn van MBO-2 Helpende & Welzijn of een diploma/certificaat te bezitten die vergelijkbaar is.

Bent u al in het bezit van een van deze diploma’s, zo ja welke?…………………………………………………………..
Zo niet, bent u bereid deze cursus(sen) te gaan volgen?

Ja/Nee *)

Reageert u op een advertentie waarin er gastouders worden gezocht?

Ja/Nee *)

Plaats en datum

Handtekening

………………………………………

………………………………………

Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs en evt. uw diploma’s toe te voegen.
*) doorhalen wat niet van toepassing is
NAW verwerkt
intake gepland

□
□

d.d. . . . . . . . . . .
d.d. . . . . . . . . . .

