
     Aanmeldingsformulier gastouder/opvangmedewerker 
 
 
Dit formulier is bedoeld om uw gegevens als gastouder of 
opvangmedewerker¹  te registreren in de administratie van KidsCentral. Op basis van dit 
ingevulde en ondertekende formulier kan, na het doorlopen van de gehele procedure, 
contractering voor kinderopvang plaatsvinden. (¹deze medewerker biedt opvang 
buitenshuis, bijv. in de woning van de ouder) 
 
Ik ben geïnteresseerd via KidsCentral te gaan werken als: 
O gastouder  O gastouder aan huis (in huis van ouders)   
 
a Gegevens  
Voornaam………………………………………………..  Achternaam:………………………………………… 
Straat……………………………………………………….  Huisnummer………………………………………… 
Postcode………………………………………………….  Plaats…………………………………………………… 
Geboortedatum……………………………………….  BSNummer………………………………………….. 
E-mailadres………………………………………………. 
Telefoonnummer (mobiel)…………………………  Telefoonnummer vast:………………………….. 
Beroep:……………………………………………………..  ZZP: 0 nee 0 ja  
Inschrijfnummer KvK………………………………….  Bedrijfsnaam:……………………………………….. 
IBANrekeningnummer:………………………………  Tenaamstelling……………………………………… 
Bent u een bepaalde religieuze overtuiging toegedaan waarvan u wilt dat wij daarmee 
rekening houden? 
O ja, nl………………………………………………………  O nee 
O Gehuwd/samenwonend?    O alleenstaand 
Naam partner:…………………………   BSNummer:…………………………………………. 
Geboortedatum partner:……………………………. 
 
b Gegevens (evt.) eigen inwonende kinderen (alleen voor gastouder  

 Kind 1 Kind 2 Kind 3* 

Naam: M/V M/V M/V 

Geboortedatum:    

*indien u meer dan 3 kinderen heeft, kunt u de gegevens noteren aan de ommezijde. 
 
c Welke dagen en tijden bent u beschikbaar? 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Dagen:        

Tijden:        

Vermeld hier reeds geplande vakanties:…………………………………………………… 
 
d Hebt u voorkeur qua leeftijd van het op te vangen kind? 
 O nee 
 O ja, nl………………………………………………………………………………….. 
e Bent u beschikbaar voor de opvang van meer dan 1 kind? 
 O ja (bij KidsCentral geldt een maximum van 6 kinderen)  
 O nee 
Overige vragen  z.o.z. 



Vervolg aanmeldingsformulier 
f Waarom wilt u kinderen opvangen? (uitgebreid beantwoorden s.v.p.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
g Beschikt u over een afgerond diploma in kinderopvang, zorg of onderwijs? 
 O ja, namelijk:.…………………………………………………………………. 
 O nee, ik wil me graag scholen voor deze kinderopvangwerkzaamheden. 
 
h Heeft u huisdieren? Zo ja, welke?………………………………………………….. 
 
i Rookt u of een van uw huisgenoten?………………………………………………. 
 
j Per wanneer bent u beschikbaar?………………………………………………….. 
 
k Vangt u momenteel al kinderen op?  O nee     

O ja, aantal kinderen:……Leeftijden:…………Op welke dagen vindt de opvang plaats? 
………………….…Via welke organisatie?………..……………………… 

 
l Beschikt u over eigen vervoer (auto)?   O  ja   O nee 
 
m Is er verder nog iets waarvan u vindt dat KidsCentral op de hoogte moet zijn?   
 (graag ook aangeven als u op dit moment in aanraking bent met Jeugdzorg) 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Heeft u alles ingevuld? 
 
Bij vragen:  
KidsCentral is telefonisch bereikbaar op tel. 0348-433025 of via info@kidscentral.nl 
   
n Ondertekening 
 
Handtekening:……………………………………… 
 
Dit originele formulier graag z.s.m. verzenden naar:    

KidsCentral 
  Pompmolenlaan19B 

3447 GK Woerden 
Kopieer voor verzending de formulieren t.b.v. uw eigen administratie! 
 

Naar aanleiding van dit ingevulde formulier komen wij op bezoek om met u kennis te maken. 
Indien de uitslag daarvan positief is en er een plaatsingsmogelijkheid is, wordt u gevraagd 
een drietal referentieformulieren in te vullen en een ‘Verklaring omtrent het Gedrag’¹ (VOG) 
aan te vragen. Ook gastouder-huisgenoten 18+ vragen die aan. 
 
¹De ‘Verklaring omtrent het gedrag’ is verkrijgbaar via uw gemeente. De kosten (van 1 exemplaar per gastouder) krijgt u vergoed zodra de 
opvang start. Indien er tot een jaar na inzending van de formulieren geen opvangbehoefte is waaraan u gevolg kunt geven, krijgt u alsnog 
uw kosten vergoed. Echter wij vragen alleen de verklaring als er plaatsingsmogelijkheid is.  
Kostenvergoeding kan alleen dan plaatsvinden als de verklaring is afgegeven t.b.v. kinderopvang via KidsCentral. De Verklaring die u 
indient, mag maximaal 2 maanden oud zijn (art. 50 Wet Kinderopvang). 


