
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Past het gastouderschap bij jou, maar heb je geen erkend diploma, wij betalen je opleiding wanneer je je minimaal 3 jaar exclusief aan 
skidkinderopvang verbindt.  

 

Gastouder in Eext  
Wie zijn wij? 

Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 

kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in 

de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo.  

Als gastouderbureau streven wij in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. Onze gastouders hebben 
passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust van de talenten van 
kinderen. Zij geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn. De 
gastouderopvang kenmerkt zich door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het 
kind centraal staat. 
 
 

Over de functie 

Als gastouder vang je één tot zes kinderen, in de leeftijd van 0-13 jaar, op in je eigen huis. Je bent verantwoordelijk 
voor de opvang en verzorging van je opvangkinderen en verricht de huishoudelijke werkzaamheden die hieruit 
voortkomen. Je kunt als gastouder zelf je werkdagen en tijden bepalen. Daarbij kun je werken en toch thuis zijn 
voor je eigen kinderen. Als gastouder ben je niet in loondienst bij het gastouderbureau, maar verdien je op basis 
van opgevangen uren. Een deel van onze gastouders is ook zelfstandig ondernemer. 

In Eext zijn we op zoek naar een gastouder die vanaf de zomer van 2021 de kinderen kan opvangen van een 
gastouder die gaat genieten van haar pensioen. Op dit moment worden er 12 kinderen opgevangen, de meeste 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.   

 
Wat wij vragen 
 

 Passie voor kinderen. 

 Een warme en open houding waarmee je kinderen een veilige en geborgen plek kunt bieden.  

 Zelfstandigheid in functioneren waarbij je je grenzen kent en ondersteuning vraagt waar nodig.  

 Lerende en open houding om je blijvend verder te ontwikkelen. 

 Actieve en open houding in communicatie met ouders. 

 Een veilige woning waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

 Een ‘verklaring omtrent gedrag’. 

 Je bent 18 jaar of ouder. 

 Een kindgerichte opleiding* (klik hier voor meer informatie) 

 Een oranje kruis certificaat kinder-EHBO* 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017252&paragraaf=4&artikel=10&z=2019-01-01&g=2019-01-01


 

Wat wij bieden  
 
Het gastouderbureau van skidkinderopvang heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het ondersteunen en begeleiden 
van haar gastouders.  

 Skidkinderopvang biedt ondersteuning bij vragen over de opvang en het welzijn van de gastkinderen. 

 Korte lijnen en direct contact met je eigen bemiddelingsmedewerker. 

 We begeleiden gastouders bij alle zakelijke aspecten zoals: de contracten, het vaststellen van afspraken 
en de huisbezoeken.  

 De maandelijkse uitbetaling van de opvanguren wordt verzorgd door skidkinderopvang. 

 Contact met collega-gastouders tijdens diverse bijeenkomsten en bijscholingen. 
 

 
Past het gastouderschap bij jou, maar heb je geen erkend diploma, wij betalen je opleiding wanneer je je 
minimaal 3 jaar exclusief aan skidkinderopvang verbindt.  
 
 
Informatie en sollicitatie 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met het gastouderbureau op telefoonnummer 0592-304198 / 0650499602 of 
gob@skidkinderopvang.nl 
Je motivatiebrief met CV kun je mailen naar gob@skidkinderopvang.nl  
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