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Gastouderbureau 
Stichting Kinderopvang Haren 

Waterhuizerweg 7, 9753 HP Haren 
050 5343806 

 

Jaarevaluatie (en Tevredenheidsonderzoek) Vraagouder 
 
Naam vraagouder : 
Naam kind  : 
Geboortedatum  : 
Datum   : 
 

VRAGEN ALGEMEEN JA NEE N.V.T. BIJZONDERHEDEN 

     

1. Welbevinden van het kind     

Bij de gastouder     

Heeft uw kind moeite met afscheid 
nemen? 

    

Vindt uw kind het leuk om naar de 
gastouder te gaan? 

    

Voelt uw kind zich veilig bij de 
gastouder? 

    

Lijkt uw kind ontspannen?     

Thuis     

Durft uw kind zich spontaan te uiten?     

Maakt uw kind contact met andere 
kinderen? 

    

Heeft u regelmatig conflicten met uw 
kind? 

    

Komt uw kind voor zichzelf op?     

Lijkt uw kind angstig?     

Huilt uw kind vaak?     

Vraagt uw kind vaak om aandacht? 
Blijft hij/zij ook doorvragen nadat u 
heeft aangegeven dat u geen tijd heeft? 

    

Luistert uw kind goed?     

Eet en drinkt uw kind goed aan tafel?     

Vindt uw kind het vervelend om 
verschoond te worden? 

    

Heeft uw kind een vast slaapritme?     

 

VRAGEN ALGEMEEN JA NEE N.V.T. BIJZONDERHEDEN 

     

2. Ontwikkeling van het kind     

Spelgedrag     

Heeft uw kind voorkeur voor lichamelijk 
actief spel? 

    

Heeft uw kind voorkeur voor rustiger 
spel? 

    

Speelt uw kind het liefst met andere 
kinderen samen? 

    

Speelt uw kind het liefst alleen?     

Taalontwikkeling     

Hoort uw kind goed?     

Lijkt uw kind u goed te begrijpen?     

Kan uw kind goed duidelijk maken wat 
hij/zij wil? 

    

Lijkt de spraakontwikkeling van uw kind 
normaal gezien zijn/haar leeftijd? 

    



                                                                                                                                                                                                           
 

revisiedatum 30-11-2012                                                                                                                                      Handboek Documenten GOB 21  2 

Gastouderbureau 
Stichting Kinderopvang Haren 

Waterhuizerweg 7, 9753 HP Haren 
050 5343806 

 

Motorische ontwikkeling     

Lijkt de grove motoriek van uw kind 
normaal, gezien de leeftijd? (Zitten, 
kruipen, lopen) 

    

Lijkt de fijne motoriek van uw kind 
normaal, gezien de leeftijd? (Kleine 
dingen vasthouden, kleuren met een 
potlood) 

    

Cognitieve ontwikkeling     

Lijkt de cognitieve ontwikkeling m.b.t. 
begrippenkennis normaal? (b.v. kleuren, 
vormen, lichaamsdelen benoemen) 

    

Wordt het gedrag van uw kind met de 
gastouder besproken? 

    

Wordt de ontwikkeling van uw kind met 
de gastouder besproken? 

    

 

VRAGEN ALGEMEEN JA NEE N.V.T. BIJZONDERHEDEN 

     

3. Relatie met de gastouder     

Verloopt het maken van 
afspraken/regels goed? 

    

Worden gemaakte afspraken/regels 
nagekomen? 

    

Is er voldoende tijd om een goede 
overdracht te doen? 

    

Bent u tevreden over de mondelinge 
en/of schriftelijke communicatie met de 
gastouder?  

    

Bent u tevreden over de wijze waarop 
en de mate waarin de gastouder u op de 
hoogte stelt van bijzonderheden rond uw 
kind? 

    

Bent u tevreden over de flexibiliteit van 
de gastouder m.b.t. het wisselen van 
opvanguren/dagen. 

    

Zijn er knelpunten tussen u en de 
gastouder? 

    

Vindt u het belangrijk dat uw gastouder 
aan deskundigheidsbevordering doet? 

    

 

VRAGEN ALGEMEEN JA NEE N.V.T. BIJZONDERHEDEN 

     

4. Kwaliteit van de opvang     

Bent u tevreden over de pedagogische 
kwaliteiten van de gastouder? 

    

Bent u tevreden over de manier waarop 
de gastouder met uw kind omgaat? 

    

Bent u tevreden over de sfeer in het huis 
van de gastouder? 

    

Bent u tevreden over kwaliteit van de 
activiteiten die de gastouder met uw 
kind onderneemt? 

    

Bent u tevreden over de frequentie 
waarmee de gastouder activiteiten 
onderneemt met uw kind? 
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Bent u tevreden over het speelgoed dat 
de gastouder in huis heeft?  

    

Bent u tevreden over de speel-
mogelijkheden in en rond het huis van 
de gastouder? 

    

Bent u tevreden over de frequentie van 
buiten spelen en wandelen met uw kind? 

    

Bent u tevreden over de hygiëne in het 
huis van de gastouder? 

    

Bent u tevreden over de veiligheid in het 
huis van de gastouder? 

    

 

VRAGEN ALGEMEEN JA NEE N.V.T. BIJZONDERHEDEN 

     

5. Contact met het gastouderbureau     

Hebt u het intakegesprek als prettig 
ervaren? 

    

Hebt u het koppelingsgesprek als prettig 
ervaren? 

    

Ervaart u de bemiddeling door het 
gastouderbureau als prettig? 

    

Ervaart u de begeleiding van het 
gastouderbureau als voldoende? 

    

Bent u tevreden over de bereikbaarheid 
van het gastouderbureau? 

    

Bent u tevreden over de informatie-
verstrekking van het gastouderbureau? 
a. N.a.v. vragen van uw kant 
b. N.a.v. Risico-Inventarisaties  
c. Over algemene zaken (o.a. in de  
    "Kriebels" en via de website) 

    

Bent u tevreden over de inhoud van de 
schriftelijke informatie (Regelgeving, 
Werkplan, infoboekjes etc.)? 

    

Bent u tevreden over de informatie die u 
heeft ontvangen over de oudercommissie 

    

Bent u tevreden over de afhandeling van 
klachten door het gastouderbureau? 

    

Bent u tevreden over de huisbezoeken 
die het gastouderbureau aan de 
gastouder brengt? 

    

Bent u tevreden over het uurtarief voor 
gastouderopvang? 

    

Hebt u behoefte aan een gesprek met 
een medewerker van het 
gastouderbureau? 

    

     

Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze jaarevaluatie/tevredenheidsonderzoek, of 
zijn er nog zaken die u nader wilt toelichten? 
 
 
 
 
 
 

 


