
 

 

 

 

 

 
 

Kidscasa Kinderopvang B.V. zoekt   

gastouders in Roden 
 

 

 

 

Kidscasa Kinderopvang B.V. 

biedt kinderopvang, 

gastouderopvang en speciale 

kinderopvang in Noord-

Nederland en vanuit de SPiN 

peuterspeelzaalwerk in de 

gemeente Noordenveld.  

Kinderen van 0-12 jaar 

worden opgevangen in goed 

geoutilleerde accommodaties 

en gastgezinnen. 

 

 

Het gastouderbureau 

bemiddelt in de opvang bij 

gastgezinnen thuis en bij 

opvang in het huis van de 

vraagouders. 

 

 

Wij streven er naar om zo veel 

en zo goed mogelijk in te 

spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen, en hierin 

vernieuwend te zijn. 

 

 

Kidscasa Kinderopvang B.V.  

is voortdurend op zoek naar 

de balans tussen het 

welbevinden van de kinderen, 

het belang van de ouders en 

de mogelijkheden van de 

organisatie.  

 

Gastouder zijn 

Als gastouder creëert  u een warme, gezonde en veilige omgeving voor 

het kind en stimuleert u de ontwikkeling van kinderen.   

U bent verantwoordelijk voor: 

 de dagelijkse opvang,  ontwikkeling en verzorging van één  

of ten hoogste zes  kinderen 

 het organiseren en  aanbieden van op de leeftijd van het kind 

afgestemde activiteiten 

 de contacten met ouders 

 werkzaamheden die voortvloeien uit de verzorging van de kinderen 

 

Gastouder worden 

Wij zoeken gastouders die: 

 beschikken over een afgeronde kindgerichte opleiding op minimaal 

MBO-niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn. Een lijst met 

kwalificerende diploma’s is te vinden op de website van Kidscasa 

 enthousiast zijn en plezier hebben in het werken met kinderen 

 flexibel zijn, inzet tonen en een positieve instelling hebben 

 op een goede wijze om kunnen gaan met de belangen van de 

kinderen en hun ouders. 

 op positieve wijze samen kunnen werken met het gastouderbureau 

en bereid zijn deel te nemen aan de nascholingsactiviteiten. 
 

Wij bieden 

 een veelzijdige functie waarin u uw werk met uw dagelijkse  

bezigheden kunt combineren 

 een vergoeding per kind per uur 

 diverse nascholingsactiviteiten 

 werkoverleg met collega’s 

 

De gastouders van Kidscasa vormen een hecht team waarin 

prettige onderlinge contacten en een goede samenwerking 

vanzelfsprekend zijn. De lijnen tussen het gastouderbureau 

en de gastouders zijn kort.                            

 
Kidscasa Kinderopvang verzorgt  uw registratie in het 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker van het gastouderbureau,  

telefoonnummer 050-5020244.  

U kunt een informatiepakket met inschrijfformulier vinden op de website of aanvragen bij  

Kidscasa Gastouderbureau, Postbus 149, 9300 AC Roden of per e-mail: gob@kidscasa.nl 

 

www.kidscasa.nl 


