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Intakeformulier gastouder 
bij Gastouderbureau Uit&Thuis

Persoonsgegevens gastouder

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Email

BSN 

Geboortedatum

IBAN

Polisnaam en nummer WA verzekering

LRk (indien geregistreerd)

Religie

Gezinsgegevens gastouder:(alleen inwonende gezinsleden)

Naam en voorletters Geboortedatum BSN

Partner

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in en kies 'opslaan als' om ingevuld op te slaan
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Opleiding(en) 

Naam opleiding Van Tot Diploma j/n

EHBO Ja   Nee Geldig tot: 

Relevante werkervaring

Organisatie Van / tot Reden beëindiging

Beschikbare dagen voor opvang

Ochtend 
(07.00 uur - 12.00 uur)

Middag  
(12.00 uur - 18.00 uur)

Begin avond  
(18.00 uur - 20.00 uur)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag 
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Locatie opvang

Uit Thuis 

Opvanglocatie

Gewenste leeftijd van de gastkinderen

Leeftijd Ja of Nee

0-1 jaar

1-2 jaar

2-4 jaar

4-12 jaar

Wilt u kinderen van school halen en naar school brengen? Ja Nee

Algemene aanvullende informatie

Omschrijving van uw woonsituatie: 

Denk hierbij aan ruimte in en om huis, omgeving etc. 

Ja Nee 

Rijbewijs

Beschikbaarheid over een auto

Beschikbaarheid fiets

Huisdier in huis

Bent u op dit moment werkzaam als gastouder via een ander bureau? 

Ja                Nee Zo ja, wat is daar uw uurtarief?

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Aantal kinderen

Leeftijd kinderen

Via gastouderbureau
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Uw motivatie om gastouder te zijn/worden is: 

Hoe kent u  gastouderbureau ‘Uit en Thuis’? 

Is er een vraagouder die vooraf aan de inschrijving interesse heeft in u als gastouder via 
gastouderbureau ‘Uit en Thuis’? 

Graag de gegevens van desbetreffende vraagouder en kinderen hier noteren. 

Stuur, indien in bezit, de volgende documenten mee:

VOG gastouder
(indien aanwezig) VOG partner  
Kopie EHBO-pasje
Kopie diploma opleiding
Kopie identiteitsbewijs/paspoort

Door het aanvinken van het volgende vakje verklaart de gastouder het formulier volledig en 
naar waarheid te hebben ingevuld: 

Naam:
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