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Gastouderbureau 
Stichting Kinderopvang Haren 

Waterhuizerweg 7, 9753 HP Haren 
06 525 23 185 / 050 5343806 

 

EXIT-FORMULIER STICHTING KINDEROPVANG HAREN, GASTOUDERBUREAU 
 
Naam Kind:      Datum invulling formulier:     -      - 
 

1. Wat is de reden van het beëindigen van de gastouderopvang? 
0 geen opvang meer nodig 
0 verhuizing 
0 anderszins, n.l. ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
2. Hoe heeft u over het algemeen de dienstverlening van het Gastouderbureau ervaren? 

0 positief; alles verliep naar wens 
0 over het algemeen positief, maar……………………………………………… 
0 negatief, omdat………………………………………………………………….. 

 
3. Is de inschrijving/plaatsing naar wens verlopen?  

0 ja 
0 nee, omdat…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 

 
4. Heeft u voorafgaand aan de plaatsing voldoende informatie ontvangen? 

0 ja 
0 nee; zo nee kunt u aangeven welke informatie  u hebt gemist of wat niet goed verliep? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………...…………………….. 

 
5. Bent u tijdens de periode dat uw kind gebruik maakte van de gastouderopvang voldoende en 

tijdig geïnformeerd rond voor u belangrijke wijzigingen of de algemene gang van zaken 
binnen het gastouderbureau (of, waar relevant, de Stichting Kinderopvang Haren)? 
0 ja 
0 nee, niet helemaal want……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
0 nee, want…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Verliep de facturering naar wens? 

0 ja 
0 nee, want…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Bent u tevreden over de opvang/begeleiding van uw kind door de gastouder? 

0 ja 
0 over het algemeen wel, maar……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
0 nee, want…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Bent u tevreden over de activiteiten die de gastouder met uw kind ondernam? 

0 ja 
0 over het algemeen wel, maar…………………………………………………………………………. 
0 nee; zo nee, kunt u aangeven wat u anders had willen zien of wat u hebt gemist? 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Bent u tevreden over de communicatie met de gastouder? 
0 ja 
0 over het algemeen wel, maar………………………………………………………….. 
0 nee, want…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………............... 
 

10. Bent u tevreden over de begeleiding door (waar nodig) en het contact met de medewerkers 
van het gastouderbureau? 
0 ja 
0 nee, want………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………............... 

 
11. Bent u tevreden over de activiteiten van het gastouderbureau? 

0 ja 
0 over het algemeen wel, maar……………………………………………………….. 
0 nee; zo nee kunt u aangeven wat u anders had gewild/heeft gemist? 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
12. Was u op de hoogte van de activiteiten van de oudercommissie van het gastouderbureau? 

0 ja 
0 nee, zo nee kunt u aangeven waar dat aan lag?...................... 
………………………………………………………………………………………….. …………….. 
0 te weinig informatie over ontvangen 

 0 interesseerde me eigenlijk niet zo 
 0 anders, n.l……………………………………………………………………………………..  
 

13. Was u op de hoogte van de activiteiten van de Centrale Ouderraad binnen de Stichting 
Kinderopvang Haren? 
0 ja 
0 nee, zo nee kunt u aangeven waar dat aan lag?...................... 
………………………………………………………………………………………………………….  
0 te weinig informatie over ontvangen 

 0 interesseerde me eigenlijk niet zo 
 0 anders, n.l…………………………………………………………………………………….. 
 

14. Had u behoefte gehad aan meer informatie rond de mogelijkheid tot medezeggenschap via de 
oudercommissie van het gastouderbureau? 
0 ja 
0 nee 

 
15. Had u behoefte gehad aan meer informatie rond de activiteiten van de Centrale Ouderraad? 

0 ja 
0 nee 

 
16. Zijn er zaken betreffende de gastouderopvang of het gastouderbureau, die nog niet aan de 

orde zijn geweest, waarover u opmerkingen kwijt wilt, of punten die u nader wilt toelichten? 
0 nee 
0 ja, namelijk………………………………………………………………………………. 

 
Bedankt voor het invullen van dit formulier. U kunt het formulier terugsturen naar: 
Stichting Kinderopvang Haren t.a.v. het Gastouderbureau 
Waterhuizerweg 7     9753 HP Haren 


