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Inleiding  

Stap in de trein van Gastouderbureau Lola en u zult een gastouder vinden die het station vormt 
voor de opvang van uw kind. Iedere wagon van de trein is voor ons belangrijk. Zo vindt u in de 
locomotief onder andere dit Pedagogisch Beleidsplan. In dit Pedagogisch Beleidsplan leest u 
hoe Gastouderbureau Lola werkt om kwaliteit in de Gastouderopvang te verhogen. De 
basisdoelen die door pedagoog Marianne Riksen-Walraven zijn opgesteld en die zijn 
opgenomen in de Wet Kinderopvang zijn door ons vertaalt naar concrete doelen die de basis 
vormen van de gastouderopvang. Het belang van dit Pedagogisch Beleidsplan is dat voor 
iedereen inzichtelijk is hoe er wordt gewerkt en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de 
Gastouderopvang. Het geeft gastouders houvast en een duidelijk kader tijdens hun werk en 
ouders en andere betrokkenen kunnen lezen hoe er met hun kind wordt omgegaan en waarom.  



Aangezien situaties, richtlijnen en regels aan de gastouderopvang kunnen veranderen is dit 
Pedagogisch Beleidsplan continue in ontwikkeling. Hierdoor blijft het up-to-date en voldoen 
aan de kwaliteitseisen en werkelijke situatie in de gastouderopvang.  

Gastouderbureau Lola staat naast kwaliteit in de gastouderopvang voor persoonlijkheid. Om 
deze reden kiezen wij ervoor om niet te tutoyeren, maar zullen de je-vorm gebruiken. We zullen 
schrijven over ‘het kind’ in de mannelijke vorm en bedoelen daar zowel jongens als meisjes 
mee. Andersom schrijven we over de gastouder in de vrouwelijke vorm en kan daar ook de 
mannelijke gastouder voor bedoeld zijn. Waar ‘ouder’ staat kan ook verzorger gelezen worden.  

De trein van Gastouderbureau Lola zet u op het juiste spoor naar een fijne gastouder, zodat u 
weet dat uw kind op een juist opvoedstation zit. 

Visie  
Gastouderbureau Lola wil de gastouderopvang verbeteren op een eenvoudige manier. Wij 
werken samen met gastouders die enthousiasme uitstralen en hun verantwoordelijkheid 
nemen voor de dagelijkse zorg van de opvangkinderen. Gastouders hebben een belangrijke 
spin in het web voor Gastouderbureau Lola: zij voeren uit wat wij belangrijk vinden. Om deze 
reden kiezen wij er dan ook voor de bureaukosten vast, laag en overzichtelijk te houden en de 
gastouder haar eigen uurtarief te laten bepalen. Zo kunnen wij zorgen dat de gastouder aan 
de vereiste kwalificaties doet om de kwaliteit te bieden die wij zo belangrijk vinden.   

Het met elkaar in contact brengen van gastouders met ouders indien zij eenzelfde idee hebben 
over de dagelijkse opvang van kinderen, is een belangrijke taak van Gastouderbureau Lola. 
Zo is de kans groter dat zij tevreden zijn wat de ontwikkeling van het kind ten goede komt. 
Daarnaast streeft Gastouderbureau Lola ernaar dat gastouders op de hoogte zijn van een ruim 
aanbod hebben in ontwikkelingsgerichtte activiteiten.  

Persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en kwaliteit in de gastouderopvang staat bij 
Gastouderbureau Lola hoog in het vaandel. We willen professioneel zijn in ons werk en het 
luchtig houden waar mogelijk: om die reden hebben wij een rail tussen gastouderopvang en 
treinen gelegd!  

Gastouderbureau Lola staat voor liefdevol, ontdekken, leren en aandacht. Door liefdevol te 
zijn in de benadering naar kinderen voelen zij zich welkom en op hun gemak. Dat maakt het 
mogelijk dat ze kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Van regels en grenzen die 
gesteld worden leren zij meer over de wereld. Op deze manier zullen zij aandacht hebben voor 
de omgeving waarin ze opgroeien, voor leeftijdsgenootjes, dieren en bijvoorbeeld planten.  

Een kijkje in de locomotief  
Het hoofdkantoor van Gastouderbureau Lola bevindt zich in de locomotief van de trein. Er 
worden hier veel werkzaamheden verricht op administratief en pedagogisch vlak. Een 
belangrijke rol van het gastouderbureau is het bewaken van de kwaliteit van de 
gastouderopvang. De overheid bouwt extra toezicht op de kwaliteit van opvang indien deze 
wordt afgenomen via een gastouderbureau. Voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is 
het dan ook belangrijk dat zowel een gastouder als het bureau aan de kwalificaties voldoen. 
Dit is het geval als zij staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.  

Onze administratieve taken gaan over het koppelen van ouders met een gastouder, het in- en 
uitschrijven van gastouders bij de gemeente, dossiervorming en bewaken ervan en de 
kassiersfunctie. De kassiersfunctie bestaat uit het maandelijks factureren naar ouders aan de 



hand van door gastouders ingevulde en door ouders goedgekeurde uren. Ouders voldoen de 
factuur aan het gastouderbureau, wij maken dat geld over naar de gastouder.  

Op Pedagogisch vlak doen wij onder andere verwachte en onverwachte inspecties aan de 
opvang locatie (onze stations). Deze inspecties zijn gericht op veiligheid in de vorm van 
tenminste 1x per jaar een risico-inventarisatie. Een voortgangsgesprek op de opvanglocatie 
en onverwachtse inspecties ter controle op de naleving van het pedagogisch beleid en de 
risico-inventarisatie. Daarnaast zullen we interessante bijeenkomsten en webinars organiseren 
voor gastouders met oog op pedagogische ontwikkeling. Je raakt immers nooit uitgeleerd! Op 
deze manier kunnen we gastouders voorzien van nieuwe informatie die zij kunnen toepassen 
in hun aanbod van activiteiten naar kinderen.  

Verder voeren wij tenminste eenmaal per jaar een evaluatie met ouders om te bespreken of 
de opvang naar wens is en aan de verwachtingen voldoet. Op deze manier blijven we ook op 
de hoogte van de kwaliteit die de ouder merkt en kunnen inspringen waar nodig. Een keer per 
jaar is natuurlijk niet vaak, daarom zijn we goed bereikbaar.  

1.1  Vaste conducteur ‘bemiddelingsmedewerker’  
Om kwaliteit te bieden willen wij ook continuïteit bieden. De gastouder is een vast gezicht voor 
het kind, onze conducteur is een vast gezicht voor de gastouder, ouder en het kind. De 
conducteur is dan ook een vaste en goed bereikbaar aanspreekpunt en staat voor je klaar en 
is open voor persoonlijk advies en ondersteuning. Daarnaast ziet zij erop toe dat de 
randvoorwaarden van ieder station optimaal is zodat gastouders kunnen doen waar ze goed 
in zijn: verantwoorde kinderopvang bieden.   

Onze  bemiddelingsmedewerkers  zijn  gecertificeerd  door  het  KNGO  als 
bemiddelingsmedewerker met het pedagogisch component of hebben een andere relevant 
pedagogisch certificaat of opleiding. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit aanbieden die graag 
zien in de gastouderopvang!  

Met een vaste conducteur, ben jij het spoor nooit bijster!  

1.2   Onze tickets  
Onze bureaukosten zijn eenvoudig en eerlijk. We hanteren vaste tarieven zodat je altijd weet 
waar je aan toe bent. De tarieven zijn vast per maand voor het gehele gezin. Het maakt dus 
niet uit hoeveel kinderen je hebt en hoeveel uur opvang je afneemt. Deze tarieven worden door 
ouders betaald, gastouders hoeven deze niet te betalen.  

 Bureaukosten kunnen worden meegerekend bij het aanvragen van 
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.   

Instaptarief  
Voor de inschrijving en koppeling rekenen we eenmalig €25,00 om de registratie in orde te 
maken. Dit tarief geldt voor vraagouders. Het is mogelijk om vrijblijvend in te schrijven, betalen 
begint pas als er een koppeling is gevonden.  

Enkeltje  
Voor gastouders aan huis hanteren we een dienstverleningstarief. De gastouder komt dan bij 
jou thuis om jouw kinderen op te vangen. We rekenen dan €50,- per maand.   

Retourtje  
Breng je je kind(eren) naar de gastouder en haal je ze weer op, dan spreken we van een 
retourtje. De kosten zijn dan €45,- per maand.  



Wissel  
Het kan voorkomen dat de vaste gastouder door ziekte of vakantie niet de opvang voor je kind 
kan organiseren. Dit kan erg ongelukkig uitkomen voor jou als ouder, met een ‘onbeperkt’ 
abonnement zoeken wij een vervangende gastouder als noodopvang als de vaste gastouder 
niet kan. Voor een bedrag van €50,- per jaar heb je al dit ticket.  

  

1.3   Op het station   
De Wet Kinderopvang heeft een eigen beeld geschetst van wat zij verstaat onder 
‘gastouderopvang’. Gastouderopvang is kinderopvang die plaatsvindt door tussenkomst van 
een geregistreerd gastouderbureau. Het vindt plaats in een gezinssituatie door een gastouder, 
en op het woonadres van de gastouder of van de ouder zelf.  

Gastouderopvang onderscheidt zich van andere kindercentra door onder andere 
kleinschaligheid, flexibiliteit en pedagogische afstemming. Door te werken met een 
gastouderbureau, stemmen gastouders en ouders in met dat pedagogisch beleid. De 
bemiddelingsmedewerker kan eventueel meedenken in opvoedideeën of andere situaties waar 
de gastouder (pedagogische) ondersteuning nodig heeft.   

1.3.1   Eisen aan de stationshouder ‘gastouder’  
Zoals we al hebben aangegeven werken wij samen met enthousiaste gastouders die de 
verantwoordelijkheid nemen om de dagelijkse verzorging voor kinderen op zich te nemen. 
Onze gastouders stralen uit dat ze dol zijn op kinderen en met veel liefde en aandacht de zorg 
op zich nemen. De volgende praktische eisen stellen wij aan de gastouder om de kwaliteit te 
kunnen  waarborgen.   
  
De gastouder is/ heeft:  

  In het bezit van minimaal een MBO-2 diploma helpende zorg en welzijn, een 
EVCcertificaat of een ander diploma waarmee zij aan de wettelijke eisen voldoet  

 Een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat voor kinderen  
 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en inschrijving in het Personen Register 
Kinderopvang (PRK). Dit geldt ook voor volwassen huisgenoten & structureel aanwezigen.  

 18 jaar en ouder  
  Een geldig Identiteitsbewijs  
 De kennis over ons pedagogisch beleidsplan en geeft hier uitvoering aan.  
 Op de hoogte van ons Protocol Meldcode met afwegingskaders Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld en handelt hiernaar.  

Gastouders van gastouderbureau Lola zijn degene die de opvang voor 
kinderen verzorgen. Zij heeft contact met kinderen en ouders. We stimuleren 
gastouders zelf na te denken wat zij verstaan onder goede opvang; 
gastouders kunnen dan zelf bedenken en beslissen hoe de opvang eruitziet 
en hoe ze met kinderen omgaan.  

  



1.3.2   Eisen aan het station ‘de opvanglocatie’  
Wij noemen het ons station, de plek waar kinderen worden opgevangen. Waar kinderen 
gehaald en gebracht worden en in de tussentijd in een fijn pedagogisch klimaat naar hartenlust 
kind kunnen zijn. Naast eisen die wij stellen aan de gastouder, de houder van het station, zijn 
er eisen aan de locatie waar kinderen veilig moeten worden opgevangen.  

In het station/ Op de opvanglocatie  

 Wordt het maximumaantal kinderen dat tegelijk mag worden opgevangen niet 
overschreden.  

 Is er een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.  
 Is binnen en buiten voldoende speelruimte.  
 Is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd, geldig en aanwezig 
 Is een achterwacht beschikbaar indien er vier of meer kinderen worden opgevangen 
 Wordt niet gerookt. De opvanglocatie is altijd volledig rookvrij.  Zijn goed 

functionerende rookmelders aanwezig.  

1.3.3   Maximumaantal kinderen op een station  
Afhankelijk van de leeftijd van de opvangkinderen zijn er de volgende grenzen gesteld aan het 
aantal kinderen dat tegelijkertijd opgevangen mag worden. Het gastouderbureau stelt vast 
hoeveel kinderen maximaal op een locatie mogen worden opgevangen.   

Er mogen:  

 Maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk aanwezig zijn, eigen kinderen tot 10 jaar 
worden meegerekend.  

 In deze groep zijn maximaal vijf kinderen jonger dan 4 jaar, eigen kinderen tot 4 jaar 
worden meegerekend.  

 In deze groep zijn maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk in de opvang aanwezig, 
waarvan maximaal twee van 0 jaar. Eigen kinderen in deze leeftijd tellen ook mee.  

Vriendjes van eigen kinderen die niet worden opgevangen tellen ook mee in het aantal 
kinderen dat maximaal aanwezig mag zijn.  
1.3.4   Aparte slaapruimte  
Voor kinderen jonger dan anderhalf jaar is een aparte slaapruimte ingericht. De gastouder is 
vrij in de vormgeving hiervan. Een eigen slaapkamer voor de gastouderopvang of een extra 
bed plaatsen in de slaapkamer van de (gast)ouder is toegestaan. De slaapruimte is afgestemd 
op het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.  

1.3.5   Voldoende speelruimte  
Zowel binnen en buiten is het belangrijk dat er voldoende speelruimte is voor kinderen. De 
hoeveelheid ruimte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen dat 
tegelijk wordt opgevangen.  

1.3.6   Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  
Iedere gastouder is verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren in samenwerking 
met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. De risicoinventarisatie wordt 
uitgevoerd op en heeft betrekking op de opvanglocatie. In de risicoinventarisatie worden de 
volgende punten behandelt:  

 Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, 
beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden.  

 Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen  



Gastouderbureau Lola gebruikt de risico-inventarisatie van RIE-start. Hierdoor 
zijn onze inventarisaties voorzien van de meest recente wijzigingen die worden 
gesteld aan de veiligheid van de opvanglocatie.   

   

  

    
Deel 2: Brandstof voor het station ‘Pedagogisch beleid’  
Het pedagogisch beleid van Gastouderbureau Lola beschrijft de wijze waarop zij vindt hoe we 
met kinderen moeten omgaan. Pedagogiek wordt ook wel opvoedkunde genoemd: het houdt 
zich bezig met wat met opvoeding te maken heeft. Door het schrijven van een beleid over de 
opvoedkundige zaken hebben gastouders een houvast tijdens hen werken, kunnen 
bemiddelingsmedewerkers gerichter selecteren op gastouders die zich kunnen vinden in het 
beleid en weten ouders of onze denkwijze past bij datgene wat zij voor hun kind belangrijk 
vinden. In de zoektocht naar de beste opvanglocatie, is het fijn te weten wat de werkwijze is.  

2.1    Pedagogische visie  
Kinderen leren altijd en overal, dat begint al voor ze geboren worden. Van nature zijn ze 
gemotiveerd om nieuwe dingen te leren en de wereld te ontdekken. Ze willen alles weten en 
zelf kunnen. Door het bieden van een veilige opvangomgeving krijgt het kind de ruimte om te 
ontdekken. Gastouders spelen liefdevol in op die individuele behoefte en sluiten daarbij aan. 
Geen kind is immers gelijk! Kinderen krijgen bij de gastouder de ruimte om te experimenteren, 
de gastouder is motiverend en heeft aandacht voor interactie tussen en met de kinderen. Alle 
kinderen doen ertoe en mogen meedoen, meepraten en meebeslissen. Zo bereiken wij het 
doel dat kinderen zelfvertrouwen hebben; ze leren wie zij zijn en wat ze kunnen. Gastouders 
en ouders hebben hier een belangrijke rol in, opvoeden doe je samen.   

2.2    Pedagogische doelen  
Kinderen voelen zich vertrouwd en op hun gemak bij de gastouder. Ze hebben plezier, zijn 
boos of verdrietig en doen ervaringen op die bij een kinderleven horen. Ze kunnen alles leren 
wat ze nodig hebben om uit te groeien tot een sociaal, sterk en aardig persoon.   

Om dat te kunnen bereiken zijn in de Wet Kinderopvang vier basisdoelen opgenomen die 
een kind nodig heeft voor een goede ontwikkeling. Deze vier pedagogische basisdoelen zijn 
door Marianne Riksen – Walraven opgesteld:  

1. Emotionele veiligheid.   
2. Persoonlijke competenties  
3. Sociale competenties   
4. Waarden en normen   

Als een gastouder werkt vanuit deze vier doelen kan zij aansluiten op de ontwikkeling van 
een kind. Om een beter houvast te kunnen geven zullen we uitleg geven over wat de vier 
basisdoelen voor ons betekenen.  

    
2.2.1   Emotionele Veiligheid  
Om altijd en overal te kunnen leren hebben kinderen het nodig dat ze in een omgeving zijn 
waar ze zich prettig en vertrouwd voelen. Een kind dat zich niet veilig voelt trekt zich terug, 



durft niet te gaan ontdekken en gaat geen nieuwe contacten met andere mensen aan. 
Kinderen die zich emotioneel veilig voelen, zijn op hun gemak en zitten lekker in hun vel. Er 
is dan sprake van welbevinden. Gastouders stimuleren de emotionele veiligheid van 
kinderen door zich bewust te zijn van-, en uitvoering te geven aan de volgende aspecten:  

 De relatie tussen gastouder en kind   
Een vertrouwde relatie tussen gastouder en kind zorgt ervoor dat een kind zich 
gekend, gezien en gewaardeerd voelt door de gastouder. De gastouder laat het kind 
merken dat het met al zijn verhalen en emoties bij haar terecht kan. Complimenten, 
een knikje of knipoog, koosnaam of een vriendelijk woordje geeft het kind het gevoel 
dat de gastouder hem ziet. Een gastouder die weet wat een kind moeilijk vindt, 
wanneer het met rust gelaten wil worden of juist aandacht nodig heeft geeft het kind 
de basis voor het ontwikkelen van een hechte en vertrouwde relatie. Het kind weet 
dat de gastouder er voor hem is, of het nu blij, boos, bang of verdrietig is!  
  

 Sensitieve responsiviteit (met gevoel ‘sensitief’ reageren ‘responsief’)  
Oog hebben voor de behoeften en signalen dat het kind afgeeft (sensitief zijn) en 
daar passend en tijdig op reageren (responsief zijn) draagt bij aan het bouwen van 
een positieve band met kinderen. Kinderen waar sensitief responsief op wordt 
gereageerd ontwikkelen vertrouwen in de ander, zelfvertrouwen en een gevoel van 
eigenwaarde.  Troosten, lachen, hulp bieden een aandacht geven geeft het kind het 
gevoel gewaardeerd te worden en er te mogen zijn.   
Een sensitief en responsieve gastouder leert het kind dat signalen zoals huilen, 
boosheid en lachen worden herkend, erkend en opgepakt, hierdoor krijgt het kind 
vertrouwen in de wereld.  
  

 Vertrouwde relaties tussen de aanwezige kinderen onderling  
Naast de behoefte aan een goede band met de gastouder, hebben kinderen ook de 
behoefte om met andere kinderen een band op te bouwen. Kinderen die andere 
kinderen kennen dragen bij aan het gevoel van veiligheid. Een positieve sfeer in de 
groep en het ervaren van ruimte voor de eigenheid van ieder kind is belangrijk.  
Gastouders zorgen ervoor dat kinderen met elkaar leren spelen, lachen en opruimen. 
Samen iets bouwen of mogen helpen met de verzorging van andere kinderen.   
  

 Structuur en voorspelbaarheid  
Het geeft veel houvast voor kinderen als ze weten wat hun te wachten staat. Vaste 
routines, rituelen, regels en liedjes geven een gevoel van veiligheid. Kinderen die een 
overzicht over hun tijd hebben weten waar ze aan toe zijn. Zij durven in de tijd dat ze 
zelf op ontdekking mogen gaan zichzelf te ontplooien, omdat ze weten dat er na die 
tijd weer de veiligheid van bijvoorbeeld ‘fruit eten’ is. Rituelen geven eindeloos plezier 
aan kinderen omdat het ze een veilig en vertrouwd gevoel geeft. Daarnaast dragen 
regels en consequent gedrag bij aan emotionele veiligheid omdat een kind dat weet 
wat het wel en niet mag zelfcontrole heeft over een situatie en niet constant ‘bang’ is 
of het een regel overtreedt of iets doet wat verboden is.   

    
2.2.2   Persoonlijke ontwikkeling van het kind  
Kinderen zijn onwijs leergierig en nieuwsgierig en daarmee constant gemotiveerd om nieuwe 
dingen te leren en vaardigheden onder de knie te krijgen. Succeservaringen geven ze een 
trots gevoel, wat stimulerend werkt en uitnodigt tot verder ontdekken en ontwikkelen. Een 



goede begeleiding van die van nature aanwezige leergierigheid en nieuwsgierigheid draagt 
bij aan de ontwikkeling van het kind. Gastouders stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen op de volgende manieren  

 “Een stapje verder”  
Kinderen die de wereld ontdekken laten zien wat ze al kunnen en waar ze interesse 
in hebben. Door te kijken naar wat een kind wil, kan en boeit, sluit de gastouder aan 
op de ontwikkeling van het kind. Het toevoegen van nieuwe interessante dingen die 
daarop aansluiten dagen het kind vervolgens uit om verder te gaan. Aansluiten bij de 
ontwikkeling en toevoegen van een element om net een stapje verder te gaan, hoort 
bij de term: zone van naaste ontwikkeling. Iets aanbieden wat een kind nog niet 
begrijpt levert alleen frustratie op.  

 “Je kan het” & “Ja ik kan het”  
Gastouders motiveren kinderen om een stapje verder te gaan, want motiverende 
woorden kunnen net genoeg helpen om iets te proberen wat buiten de tot dan toe 
bereikte vaardigheden ligt. Een stapje loslopen, een rekensommetje meer. Kinderen 
die worden aangemoedigd dat ze iets kunnen (leren) zullen blijven proberen. Dit zorgt 
ervoor dat ze uiteindelijk zelf ook ervaren dat ze het kunnen. Het geeft zelfvertrouwen 
als je succeservaringen opdoet, waardoor het kind nog meer nieuwe en moeilijkere 
dingen wil proberen. Zo worden kinderen steeds autonomer.  
Voorbeeld: Kinderen die net leren lopen worden aangemoedigd “ja! Je kan het!” door 
de (gast)ouder, daardoor blijven ze proberen tot ze beseffen het te kunnen. “Ja ik kan 
het!” Wat een mijlpaal is dat, met het gevolg dat het kind weer iets anders wil gaan 
proberen: springen of rennen.  

 “Zelf laten doen”  
Kinderen hebben herhaling nodig om van te leren. Door veelvuldig oefenen zullen ze 
uiteindelijk zonder al te veel energie een nieuwe vaardigheid onder de knie krijgen. 
Gastouders stimuleren kinderen zelf dingen te doen en bieden hiervoor de ruimte. 
Kinderen maken hierbij fouten en vinden dingen uit op hun eigen manier, voor de 
gastouders betekent dat grotendeels loslaten. Als er snel wordt ingegrepen om een 
conflict op te lossen of een vaardigheid af te ronden (veters strikken bijvoorbeeld) 
leren kinderen niet dat iets moeite kan kosten voor ze een vaardigheid beheersen. Te 
veel beschermen en geholpen worden leert een kind niet van om door te zetten en 
risico’s in te schatten. Gastouders beschermen het kind tegen te veel mislukkingen 
en tegenslagen maar helpen het kind door het veel zelf te laten doen.   

 Praten en uitleggen  
Naast ‘doen’ wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door uitleg te geven. Uitleg 
geven kan over alles wat je dagelijks bezighoudt. “De borden in de vaatwasser, brood 
smeren, deksel van de pot draaien” zijn voor kleine kinderen een belangrijke basis in 
de taalontwikkeling. Ze leren met woorden de wereld te begrijpen. Woorden geven 
een verbinding aan de beleefwereld van kinderen. Benoemen en herhalen is 
belangrijk. Of dat nu is over wat je doet, denkt of voelt: het kind leert om zaken beter 
te begrijpen.   
  
Al deze elementen dragen bij aan hoe kinderen over zichzelf denken en hoe ze 
zichzelf - uniek en een eigen persoon - worden.  

    
  



2.2.3   Sociale competenties  
De aanwezigheid van volwassenen, leeftijdsgenoten en andere kinderen is de manier om te 
leren met andere mensen om te gaan. Plezier hebben en contact maken met elkaar is 
belangrijk voor het samen opgroeien. Vriendschappen worden gesloten, conflicten ontstaan 
en worden opgelost, ervaringen worden gedeeld en er wordt rekening gehouden met ieder 
kind. In de gastouderopvang komt een kind in contact met andere kinderen, het kan er 
eindeloos oefenen om zijn sociale competenties te vergroten. Relaties met anderen leert 
kinderen om te geven en nemen, op de beurt te wachten en voor zichzelf op te komen 
Gastouders dragen hieraan bij door:  

 Samen lachen en spelen  
Spelenderwijs leren kinderen omgaan met de andere mensen om zich heen. Een 
gastouder die plezier heeft in haar werk straalt dit uit in haar verzorging en de 
activiteiten die ze doet. Praten, grapjes maken, een spelletje spelen, reageren op het 
kind of samen dansen zijn goede manieren om te oefenen met sociale vaardigheden. 
Door andere kinderen bij een spel, gesprek of andere activiteit te betrekken leren 
kinderen ook contacten met elkaar te maken. Gastouders maken de afwegingen 
tussen spelen mét de kinderen en de kinderen met elkaar laten spelen.   

 Leren delen  
Hiermee wordt niet alleen bedoeld dat gastouders leren kinderen samen speelgoed te 
delen. Ook het delen van ervaringen en verhalen hoort hierbij. Om te leren delen 
zorgen gastouders ervoor dat kinderen kennis maken met wat ‘om de beurt’, ‘eerlijk 
delen’, ‘zij wil nu even alleen spelen, laat haar maar even’ en ‘uitleggen wat je wilt’ 
betekent.   

 Goed voorbeeld geven  
Het gedrag dat de (gast)ouder laat zien bepaald voor een belangrijk deel de manier 
waarop kinderen omgaan in situaties. Kinderen zien wat een volwassene doet en 
gaan ervan uit dat dit is ‘hoe het hoort’. Zij leren ervan en doen het na. Gastouders 
zijn dus een voorbeeld en laten in hun gedrag zien wat er van het kind wordt 
verwacht. Ze geven het voorbeeld vriendelijk te zijn, te luisteren naar een ander en te 
reageren op wat een kind zegt of bedoelt. Regels stellen hoort hier ook bij: niet slaan/ 
elkaar laten uitpraten bijvoorbeeld. Uitleg geven over het waarom van de regels 
draagt bovendien bij aan meer begrip bij een kind.   
  

    
2.2.4   Normen en Waarden  
Een onderdeel van opvoeden is het overdragen van normen en waarden, zodat kinderen 
leren wat goed gedrag is en wat niet. Waarden zijn de opvattingen over wat goed en wat 
slecht is, normen zijn de verwachtingen die iemand heeft over hoe iemand zich hoort te 
gedragen. Het meegeven van normen en waarden ondersteunt de morele ontwikkeling van 
kinderen. Gastouders houden rekening met verschillen in cultuur, godsdienst of 
levensovertuiging uit de thuissituatie van een kind. Ongemerkt worden er veel normen en 
waarden overgedragen zonder dat wij hier bewust van zijn. Ieder kind leert welke normen en 
waarden er thuis gelden en bij de gastouder, ook de gastouder heeft eigen normen en 
waarden meegekregen. Het is dan ook belangrijk om af te stemmen met de ouders welke 
normen en waarden zij belangrijk vinden en dat er respectvol wordt omgegaan met 
verschillen en overeenkomsten hierin. Gastouders geven hun eigen invulling aan het 
vormgeven van het overdragen van normen en waarden en houden daarbij de volgende 
punten in gedachte:  



 Leren omgaan met anderen  
Gastouders stimuleren de morele ontwikkeling door kinderen in situaties te laten 
nadenken. Door kinderen mee te laten doen, mee te laten denken en mee te laten 
tellen zullen zij ervaren hoe samenleven werkt. Hierbij is het belangrijk dat een kind 
zich leert te verplaatsen in de ander. De gastouder stimuleert dat door het kind 
vragen te stellen als: “is dat kindje blij of boos? Wat voel jij als speelgoed wordt 
afgepakt? Hoe zou het komen dat dat jongetje blij of boos is? Wat helpt jou als je 
boos bent?”. Kinderen leren zo om na te denken over problemen en oplossingen 
daarvoor. Ze leren zich in te leven in de ander en dat er oplossingen bestaan.   

 Structuur en voorspelbaarheid  
Met structuur en voorspelbaarheid, laten gastouders zien hoe iets hoort. Handjes 
wassen voor het eten en na het buiten spelen leert kinderen bijvoorbeeld hygiënisch 
te zijn. Vaste rituelen geven kinderen houvast. Deze regels maken dat kinderen 
beseffen dat ‘iets zo hoort’. Regels zijn daarom niet altijd geschreven maar worden 
ook onbewust overgedragen op kinderen.  

 Respect  
Om te leren omgaan met elkaar en in de wereld is respect erg belangrijk. Gastouders 
brengen kinderen respect bij door zelf het voorbeeld te zijn. Ze leert kinderen om 
verschillen tussen elkaar te begrijpen en hoe er wordt omgegaan met verschillen 
tussen kinderen of andere mensen. De reacties die gastouders geven geeft kinderen 
het voorbeeld wat de bedoeling is en hoe respect er uit ziet.  

 Luisteren naar elkaar  
Voor kinderen is het belangrijk dat zij leren dat hun mening telt en er verschillende 
meningen en oplossingen bestaan voor eenzelfde probleem. Met oudere kinderen 
kunnen gastouders argumenten leren uitwisselen, gedachten onder woorden brengen 
en die van de ander begrijpen. Gastouders stellen open vragen en stimuleren het zelf 
oplossend vermogen van de kinderen daarmee. “Waar gaat het over, hoe nu 
verder?”.  


