
Gastouder

Inschrijfformulier

T h u i s  i n  g a s t o u d e ro p v a n g

Persoonlijke gegevens 

Voornamen (voluit)

Roepnaam

Meisjesnaam

Achternaam partner* * indien gehuwd

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer Vast: Mobiel:

E-mailadres

Geboortedatum

BSN

Beroep / opleiding

Nationaliteit

Burgerlijke staat  Ongehuwd  Gehuwd  Samenwonend  Alleenstaand

IBAN nummer

Ten name van

Plaats

LRKP nummer** **Indien u geregistreerd gastouder bent

Kind 1 Kind 2

Voornaam + Achternaam

Geboortedatum

Naam School

Schooltijden

Kind 3 Kind 4

Voornaam + Achternaam

Geboortedatum

Naam School

Schooltijden



T h u i s  i n  g a s t o u d e ro p v a n g

Gegevens m.b.t. de opvang

Welke leeftijd heeft uw voorkeur (van 0 tot 13 jaar)?

Wanneer kunt u met de opvang beginnen?

Tot wanneer bent u beschikbaar?

Op welke dagen kunt u opvang verzorgen? Ma Di Wo Do Vr 

Ochtend 

Middag 

Bent u bereid tot opvang op…

Onregelmatige tijden?   Ja      Nee

Avonden?  Ja     Nee

Weekenden?   Ja     Nee

Wilt u daarnaast werken als invalgastouder?  Ja     Nee

Naam verzekeringsmaatschappij WA

Polisnummer

Wilt u graag kinderen aan huis bij de ouders opvangen?  Ja     Nee

Zou u graag in uw eigen huis kinderen willen opvangen?  Ja     Nee

Hoeveel kinderen zou u op willen vangen naast uw eigen kinderen?

Rookt u (of andere gezinsleden)?  Ja     Nee

Heeft u huisdieren? 

 Ja, namelijk  Nee

Zo ja, zijn uw huisdieren gewend aan kinderen? 

 Ja      Nee, oplossing hiervoor is



Indien de opvang in uw huis plaatsvindt, hoe zou u uw gastgezin omschrijven?

Hoe zou u uzelf omschrijven?

Wat is uw motivatie om zich in te schrijven als gastouder?

Versturen via de volgende knop:

Aanmelding versturen


	Roepnaam: 
	Meisjesnaam: 
	Achternaam partner: 
	 indien gehuwd: 
	Adres: 
	Postcode  Woonplaats: 
	Vast: 
	Mobiel: 
	Emailadres: 
	Geboortedatum: 
	BSN: 
	Beroep  opleiding: 
	Nationaliteit: 
	Ongehuwd: Off
	Gehuwd: Off
	Samenwonend: Off
	Alleenstaand: Off
	Ongehuwd Gehuwd Samenwonend AlleenstaandIBAN nummer: 
	Ongehuwd Gehuwd Samenwonend AlleenstaandTen name van: 
	Ongehuwd Gehuwd Samenwonend AlleenstaandPlaats: 
	Ongehuwd Gehuwd Samenwonend AlleenstaandLRKP nummer: 
	Geboortedatum_2: 
	Naam School: 
	Schooltijden: 
	Geboortedatum_3: 
	Naam School_2: 
	Schooltijden_2: 
	Welke leeftijd heeft uw voorkeur van 0 tot 13 jaar: 
	Wanneer kunt u met de opvang beginnen: 
	Tot wanneer bent u beschikbaar: 
	Ja: Off
	Ja_2: Off
	Ja_3: Off
	Ja_4: Off
	Nee: Off
	Nee_2: Off
	Nee_3: Off
	Nee_4: Off
	Naam verzekeringsmaatschappij WA: 
	Polisnummer: 
	Zou u graag in uw eigen huis kinderen willen opvangen: Off
	Nee_5: Off
	Nee_6: Off
	Hoeveel kinderen zou u op willen vangen naast uw eigen kinderen: 
	Ja_7: Off
	Heeft u huisdieren: Off
	Ja namelijk: 
	Nee_7: Off
	Nee_8: Off
	Zo ja zijn uw huisdieren gewend aan kinderen: Off
	Ja_8: Off
	Nee oplossing hiervoor is: 
	Indien de opvang in uw huis plaatsvindt hoe zou u uw gastgezin omschrijven: 
	Hoe zou u uzelf omschrijven: 
	Wat is uw motivatie om zich in te schrijven als gastouder: 
	Group13: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Versturen: 


