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1. VOORWOORD 

 

Wen’s Gastouderbureau houdt zich bezig met bemiddeling en begeleiding van vraag- en gastouders. 

Vraagouders zijn ouders / verzorgers van kinderen waarvoor zij kinderopvang nodig hebben. Wen’s 

Gastouderbureau begeleidt hierin gastouderopvang die geboden wordt aan kinderen van 0 tot aan de 

start van de middelbare school. Gastouders bieden deze opvang in huiselijke kring. In sommige gevallen 

hebben vraag- en gastouder elkaar al gevonden en zoeken contact met Wen’s Gastouderbureau om 

de koppeling concreet te maken. In andere situaties melden vraagouders zich aan omdat zij Wen’s 

Gastouderbureau een zoekopdracht geven tot het vinden van de juiste gastouder. Wen’s 

Gastouderbureau gaat dan op zoek naar een passende en gekwalificeerde gastouder. Andersom geldt 

dit uiteraard ook. Een gastouder kan zich aanmelden als zijnde beschikbaar. Wen’s Gastouderbureau 

zoekt ook in dat geval een juiste match. Soms wordt er bij de vraagouder thuis opvang geboden maar 

meestal gebeurt dit bij de gastouder thuis. Dit wordt in onderling overleg vooraf bepaald.  

 

Wen’s Gastouderbureau hecht veel waarde aan een juiste invulling van het pedagogisch beleid. Binnen 

het beleidsplan wordt de grondslag van het gastouderbureau en haar visie op goede kinderopvang 

beschreven. De basis van de organisatie, haar visie op pedagogiek, wordt benadrukt in dit document. 

Derhalve is dit document niet eenvoudigweg geschreven. Er is veel onderzoek aan vooraf gegaan zoals: 

vergelijking met andere gastouderbureaus, informatie van de brancheverenigingen, leeswerk (internet, 

vakbladen, documenten van andere kinderopvangorganisaties e.a.) en communicatie met diverse 

partijen. Voordat dit document tot stand kwam is er onder andere gesproken met ervaringsdeskundigen 

zoals: ouders, gastouders, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, oudercommissieleden 

en als vanzelfsprekend met alle betrokken medewerkers van Wen’s Gastouderbureau.  

 

Openstaan voor suggesties om dit pedagogisch beleidsplan steeds weer te kunnen verbeteren is voor 

Wen’s Gastouderbureau erg belangrijk. Inbreng van ouders, gastouders, oudercommissieleden en 

andere betrokkenen is dan ook van harte welkom. Wanneer er suggesties zijn om dit plan te 

optimaliseren nodigt Wen’s Gastouderbureau de betrokkenen uit om dit aan de directie te laten weten. 

Dit pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks herzien en opnieuw door de oudercommissie gekeurd. 

Actualiteit, nieuwe inzichten en wettelijke regelgeving worden op relevantie gewogen en eventueel 

opgenomen in het plan.  

 

In deze inleiding van het pedagogisch Beleidsplan benadrukt Wen’s Gastouderbureau dat dit bureau in 

haar werkwijze staat voor eerlijkheid, openheid en authenticiteit.  

 

 

Dit visiedocument is geschreven door Wendy Vrijburg - Boogerd, houder van Wen’s Gastouderbureau.  

 

 

Lisse, 1 april 2011 en 

herzien in 2012 

herzien in 2013 en summier aangepast op 24 september 2013 

herzien in 2014 en summier aangepast op 1 oktober 2014  

herzien in 2015 en summier aangepast op 19 augustus 2015 

herzien in 2016 en aangepast en aangevuld op 20 september 2016 
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2.  INLEIDING 

 

Binnen de Wet Kinderopvang is opgenomen dat alle kinderopvangorganisaties, dus ook 

gastouderbureaus, in het bezit dienen te zijn van een pedagogisch beleidsplan. Dit plan behelst 

richtlijnen voor ouders/verzorgers en gastouders waar het gaat om de opvoeding, verzorging en 

opvang, dus begeleiding van kinderen. Gastouders zijn verplicht om de praktijk van hun kinderopvang in 

de geest van dit plan uit te voeren.  

 

Voorop staat dat ieder kind evenals iedere volwassene een uniek wezen is met zijn/haar eigen 

karaktereigenschappen, eigen visie door de eigen opgedane ervaring. Voor ieder geldt een ander 

wereldbeeld en een eigen wijze van ontwikkeling waarmee rekening gehouden dient te worden. Eén 

van de uitgangspunten van Wen’s Gastouderbureau, met het oog op pedagogiek, is om een kind 

opvang te bieden waarbinnen het zich goed voelt. Een doelstelling is dat de gastouder een bijdrage 

kan leveren aan het kind te laten opgroeien tot een zelfstandig, verantwoordelijk deelnemer aan de 

samenleving. Hierbij staat wederzijds respect hoog in het vaandel.  

 

Wen’s Gastouderbureau realiseert zich dat dit groots klinkt, echter het is een doelstelling waarmee het 

belang van het kind benadrukt wordt. Alleen wanneer een veilige, plezierige en betrouwbare omgeving 

geboden wordt, kan een goede basis voor de begeleiding van een kind gegeven worden.  

 

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in huiselijke kring die niet onderschat mag worden. Het belang 

van het kind staat altijd voorop. Derhalve dient rekening gehouden te worden met de achtergrond van 

het kind binnen het eigen gezin en de individuele ontwikkeling van het kind. Dit plan beschrijft richtlijnen 

waarvan gezegd moet worden dat dit door genoemde individualiteit wellicht niet altijd op zou kunnen 

gaan. Echter om kwaliteit in gastouderopvang na te streven is dit plan als grondstelling geschreven.  
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3. VISIE OP PEDAGOGIEK BINNEN GASTOUDEROPVANG  

 

Wen’s Gastouderbureau werkt niet vanuit één stroming binnen de pedagogiek. Wen’s Gastouderbureau 

ziet de kinderen en de vraag- en gastouders als individuen die in pedagogisch beleid volgens de visie 

van dit bureau zich binnen één stroming niet kunnen laten leiden. Wat wel altijd centraal blijft staan is het 

kind zelf. 

 

Gastouders zijn niet de opvoeders van het kind; dat blijven de ouders zelf. Wel kunnen gastouders een 

bijdrage leveren in een goede verzorging van het kind. Het welbevinden van het kind staat voorop. 

Daartoe dienen als vanzelfsprekend de vier pedagogische basisregels waar de gastouder zich aan dient 

te confirmeren:  

 het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid; 

 het bieden van de mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties; 

 het bieden van de mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties; 

 het bieden van de mogelijkheid tot het eigen maken van waarden en normen. 

 

Respect voor de eigenheid van het kind blijft in dit plan centraal staan. Respect voor zijn/haar eigen 

tempo van groei en ontwikkeling, zowel emotioneel als lichamelijk, persoonlijk en sociaal.  

 

In beginsel zal het pedagogisch beleid worden toegelicht bij elke kennismaking met het bureau. Tijdens 

jaarlijkse voortgangsgesprekken komt het pedagogisch beleid ter sprake. Onder andere op de website 

komt deze visie aan het licht door de wijze waarop invulling is gegeven aan de organisatie. Dit plan is via 

de website te downloaden. Bovendien worden bijeenkomsten georganiseerd waarbinnen met 

regelmaat specifieke onderwerpen aan de orde komen die telkenmale in het teken van dit plan zullen 

staan. De medewerkers handelen als vanzelfsprekend conform het pedagogisch beleidsplan. 

 

Hieronder staan de pedagogische basisregels nader omschreven.  

 

3.1  Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

 

Pas wanneer een kind zich veilig voelt zal het de kracht hebben om zich te ontwikkelen. Veiligheid is een 

basisbehoefte van een kind. Binnen de gastouderopvang wordt het gevoel van veiligheid bepaald door 

de gastouder en de omgeving waarin het kind zich bevindt. Bovendien is het contact met andere 

kinderen hierin van belang. Het kind moet kunnen leunen en steunen op de gastouder. Het dient zich 

geaccepteerd te voelen en de gastouderopvang te ervaren als het hebben van een eigen plekje. Het 

opbouwen van een dergelijke vertrouwensband neemt tijd in beslag. Dit gaat niet vanzelf, hierin wordt 

de gastouder geacht tijd en energie te steken. Hoe de gastouder hieraan een bijdrage kan leveren 

staat hieronder uiteengezet. 

 

Pedagogisch beleid in de praktijk door de gastouder in dit kader: 

 

Het contact tussen vraag- en gastouder is in alle basiscompetenties van essentieel belang. Wen’s 

Gastouderbureau stimuleert dan ook om veelvuldig contact met elkaar te hebben en onderhouden. 

Een goede kennismaking en een rustige wenperiode helpt bijdragen aan een stabiele start van de 

gastouderopvang. De gastouder begeleidt het kind en laat het in zijn/haar eigen tempo en manier aan 

de opvang wennen.  

 

Fysieke aandacht: 

Fysiek houdt in dit onderdeel in dat een aai of een knuffel een vorm van aandacht geeft die een 

belangrijke bijdrage levert aan het bieden van een huiselijke sfeer. Het draagt bij aan geborgenheid, 

vertrouwen en veiligheid. Ook hier dient rekening gehouden te worden met de aard, behoefte en 

leeftijd van het kind. Alle kinderen hebben recht op deze vorm van fysieke aandacht. Echter, er zijn ook 

kinderen die deze behoefte wel koesteren maar het niet zo snel durven te laten zien. Respect en 

waardering van de uniciteit van het kind staat voorop.  
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Communicatie: 

Verbale communicatie versterkt het vertouwen eveneens. Laat het kind merken dat er aandacht en tijd 

voor het kind is en bouw aan de goede relatie met het kind door te communiceren. Luister oprecht naar 

wat het kind te vertellen heeft en herhaal indien het niet helemaal duidelijk is om zeker te zijn dat het 

kind begrepen wordt. Neem het kind serieus als gesprekspartner en wees eerlijk in de reactie naar het 

kind toe. Als een kind bijvoorbeeld zegt dat het pijn heeft, ga er dan vanuit dat het ook daadwerkelijk 

pijn heeft. Neem dit serieus. Wanneer er een open vorm van communicatie met het gastkind 

bewerkstelligd wordt, zal het kind zich met respect behandeld voelen en zich vrij en veilig genoeg voelen 

om te vertellen wat het kind bezighoudt. Wen’s Gastouderbureau stimuleert gastouders met respect om 

te gaan met de mededelingen die een kind kan doen. Van de gastouder wordt verwacht dat hij/zij ook 

kinderen onder elkaar in openheid laat spreken. De gastouder zal de onderlinge communicatie tussen 

kinderen motiveren en hen stimuleren naar elkaar te luisteren. De gastouder dient dan ook op 

ooghoogte van het kind met het kind te communiceren. Ga dus gehurkt of ga zitten als je met het kind 

praat zodat daadwerkelijk op ooghoogte gesproken kan worden met het kind.  Wanneer de gastouder 

even geen tijd heeft, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij dit meldt aan het kind waardoor er later 

op teruggekomen kan worden. Dit biedt helderheid in de communicatie waardoor rust ontstaat. 

Gastouders dienen zich dan ook daadwerkelijk aan deze afspraak te houden.  Bij alle gastouders zijn 

regels. Deze regels dienen voor kinderen helder vertaald te worden in woorden en te worden uitgelegd 

aan het kind. Voor kinderen die kunnen lezen kan het helpen een huisreglement op te stellen dat voor 

de opvangkinderen te allen tijden is in te zien (bijvoorbeeld door het op de koelkast te hangen). Voor 

kinderen die niet kunnen lezen kunnen deze huisregels in de vorm van plaatjes worden aangeboden.  

 

Terechtwijzingen en conflicten: 

Terechtwijzingen worden altijd via communicatie gedaan. Er is nooit een lichamelijke straf aan de orde. 

Met woorden wordt altijd meer bereikt is de visie van Wen’s Gastouderbureau. Leg uit wat de regels zijn, 

de gewoonten, dagelijkse gang van zaken maar ook hoe te handelen bij conflicten. Ga in gesprek. Dit is 

niet alleen een vorm van stimulatie van de taalontwikkeling maar het draagt ook bij aan het leren onder 

woorden brengen van gebeurtenissen. Vaak kan het goed helpen om kinderen uit te leggen waarom 

de regels of gewoonten er zijn. Leer kinderen om conflicten uit te praten en laat zien, door behaalde 

resultaten, dat het de beste manier is om een probleem op te lossen. Het stellen van grenzen is 

belangrijk. Dit gaat niet zonder het consequent toepassen van het beloofde, hetgeen toegezegd is. Of 

het nu gaat om een beloning van goed gedrag of om een consequentie die volgt na een nogmaals 

niet luisteren. Zorg er voor dat wat gezegd wordt, nagekomen wordt en kan worden. Maak nooit loze 

dreigementen. Voorkom straffen, zorg voor duidelijkheid en kom na wat beloofd is.  

 

Volgen en leiden: 

Wen’s Gastouderbureau is een groot voorstander van volgend begeleiden. Daarmee wordt bedoeld 

dat een kind relatief vrij gelaten wordt in het doen en laten en dat er gestuurd wordt waar nodig. Door 

goed te kijken naar hoe een kind functioneert kan een beeld van de ontwikkeling en welbevinden 

gevormd worden. Wanneer volgen en leiden toegepast wordt, zal een kind zich gerespecteerd voelen 

zoals het is en daarmee zich vrij genoeg voelen voor het uiten van emoties. Door het kind de opvang 

van volgen en leiden te geven, kun je een eerste stap zetten naar het behoud van de unieke gaven van 

het kind. Observeer, voel, ervaar en merk op waar het kind behoefte aan heeft. Neem dit serieus. Grijp 

pas in, daar waar het echt nodig is. 

Structuur: 

Binnen de visie van Wen’s Gastouderbureau behoort ook het bieden van structuur. Regelmaat geeft 

duidelijkheid. Een vaste dagindeling waarbinnen op of rond dezelfde tijd gegeten, gedronken, 

gespeeld, geslapen, enz. wordt, zorgt ook voor een gevoel van emotionele veiligheid van een kind 

doordat het kind weet waar het aan toe is. Bovendien zal een duidelijke structuur ongewenst gedrag 

van kinderen kunnen voorkomen. Wen’s Gastouderbureau realiseert zich dat het onmogelijk is om exact 

hetzelfde ritme aan te houden als dat het kind thuis gewend is. Nergens is het hetzelfde als thuis en dat 

behoeft dan ook niet krampachtig nagestreefd te worden. Echter, wanneer het ritme van de 

gastouderopvang bekend is bij het kind en dit enigszins aansluit bij de thuissituatie, zal dit zeker gunstig 

zijn voor het vertrouwde gevoel dat het kind opbouwt. Wees altijd consequent in de communicatie ook 

waar het gaat om structuur. Maak waar wat je zegt.   
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3.2 Het bieden van de mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties 

 

Sociale competentie is een heel breed begrip. Je kunt denken aan sociale vaardigheden zoals het zich 

in een ander kunnen verplaatsen, het herkennen van emoties, anderen helpen, verantwoordelijkheden 

dragen, samenwerking, delen, communiceren, interactie met andere kinderen, iets voor een ander over 

hebben, enz. Zoals in alle onderdelen staat ook in dit onderdeel van dit visiedocument respect hebben 

voor elkaar centraal. Hoe de gastouder hieraan een bijdrage kan leveren staat hieronder uiteengezet.  

 

Pedagogisch beleid in de praktijk door de gastouder in dit kader: 

 

Structuur biedt initiatieven: 

Wanneer het kind een duidelijke structuur geboden wordt, waarmee bedoelt wordt: regelmaat in de 

dagindeling en dergelijke, zal voor het kind een voorspelbare omgeving gecreëerd worden waarin het 

kind zelfstandig kan functioneren en grip kan krijgen op de werkelijkheid. Kinderen krijgen hierdoor de 

mogelijkheid om initiatieven nemen. Hiermee bouwt het kind aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.  

 

Verantwoordelijkheid geven: 

Wanneer een gastouder het kind verantwoordelijkheid geeft door zelfstandig te ondernemen zal het 

kind ook zelfredzaamheid en vertrouwen opbouwen.  

 

Het goede voorbeeld: 

Het is van belang dat een gastouder altijd het goede voorbeeld geeft. Kinderen leveren kopieergedrag 

van de volwassen begeleider. Streef dus altijd naar een positieve benadering; ook bij negatieve 

berichtgevingen maar overschrijd nooit de grens en blijf eerlijk. Streef dit ook na in je privéleven! 

 

Beloning: 

Wanneer positiviteit hoog in het vaandel staat stimuleer je ook het kind tot positief gedrag. Beloning van 

goed gedrag zal het kind altijd motiveren om hetgeen dat het goed gedaan heeft te herhalen.  

 

Communicatie: 

Sociale vaardigheden van een kind worden gestimuleerd wanneer je hier bewust mee omgaat. Je zou 

kunnen denken aan het spelen een rollenspel. Je doet dan net alsof en benoemt dit ook, waarna een 

voorbeeld van een situatie aangekaart kan worden. Ook verhalend vertellen werkt heel goed voor 

kinderen. Vaak duurt het een poos voordat het kind zich het verhaal of rollenspel weer herinnert. Dat 

komt vaak wanneer een gerelateerde situatie zich voordoet. Het lijkt alsof het kind je verhaal niet heeft 

meegekregen maar kinderen slaan meer op dat je wellicht zou denken. Het komt regelmatig voor dat 

gastouders lange tijd na hetgeen besproken is, ineens weer herinnerd worden door het kind aan 

hetgeen eerder is gecommuniceerd. Laat het kind meehelpen met dagelijkse activiteiten waardoor het 

sociaal competent zal worden. Herhaal vaak en wees creatief in de omgang met het kind om het 

sociaal sterk te maken. Communicatie speelt hierin een uitermate belangrijke rol. Zeg wat je doet of 

gaat doen en waarom je het doet of gaat doen. Helderheid door uitleg geeft rust en duidelijkheid dus 

wederom structuur.  

 

3.3 Het bieden van de mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties 

 

Persoonlijke competentie doelt op zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit  en creativiteit. Wanneer 

een goede mogelijkheid geboden wordt om dit stevig te ontwikkelen zal dit het kind in staat stellen om 

adequate oplossingen te kunnen bieden aan complexe situaties. Het draagt bij aan de ontwikkeling 

naar een sterk individu. Taalkwesties, motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden (het 

opnemen van kennis / leren) staan hierin bijvoorbeeld centraal. Wen’s Gastouderbureau vindt het 

belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen. Spelenderwijs leert het kind door 

dingen te doen en te proberen, door de kijken en na te doen, door mee te doen en aanwijzingen te 

krijgen. Verdrop in dit pedagogisch beleidsplan is een overzicht van groeifasen van kinderen 

opgenomen. Hoe de gastouder hieraan een bijdrage kan leveren staat hieronder uiteengezet. 
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Activiteiten: 

Wen’s Gastouderbureau gaat er vanuit dat de gastouder bij het aanbieden van activiteiten rekening 

houdt met de leeftijd, ontwikkeling en tempo van het kind als individu. Voor elke leeftijd geldt een ander 

aanbod aan dingen die men gaat doen met het kind. Hierbij zorgt de gastouder voor voldoende 

uitdaging en afwisseling.  

 

Stimuleren: 

De gastouder benadert het kind als zelfstandig individu. De gastouder helpt het kind waar nodig en 

ondersteunt het kind. Het kind kan zelf dingen ontdekken en doen waarin het gestimuleerd wordt. Een 

compliment geven motiveert het kind om door te gaan of te herhalen. 

 

Motiveren: 

Door onderstaande te hanteren, motiveert u de ontwikkeling van persoonlijke competentie van het kind: 

 laat het kind de eigen smaak ontdekken 

 het kind kan altijd hulp vragen en daarmee ook krijgen 

 er wordt altijd rekening gehouden met elkaars gevoelens (benoem ook eigen gevoelens/  

emoties) 

 laat het kind verbanden zien binnen gebeurtenissen (‘weet je nog…’) 

 communiceer veel en laat ruimte tot communicatie 

 laat het kind voor zichzelf opkomen 

 toon respect 

 laat het kind expressief zijn (zingen, dansen, iets maken) 

Dit zijn slechts voorbeelden van diverse ontwikkelingsonderdelen die het kind geleerd worden door 

bewust met het kind om te gaan. 

 

3.4 Het bieden van de mogelijkheid tot het eigen maken van waarden en normen 

 

De ‘cultuur’ van de samenleving is een andere omschrijving van waarden en normen. Wen’s 

Gastouderbureau biedt het kind de kans om zich waarden en normen eigen te maken en dus te 

socialiseren. Wat mag wel en wat mag niet, wat hoort wel en wat hoort niet. Waarden en normen zijn 

niet beschreven regels die door in de samenleving mee te draaien eigen gemaakt worden. Een 

voorbeeld is dat je, elkaar nooit pijn mag doen, niet om cadeautjes mag vragen, iedereen gelijk is, je 

grenzen (her)kent, hoort te delen, op je beurt moet wachten, enz. Ons bureau acht het bieden van de 

mogelijkheid tot het eigen maken van waarden en normen, tot de essentie van opvoeding. Er zal vaak 

gedacht worden dat het bijbrengen van waarden en normen afhankelijk is van de persoonlijke 

achtergrond, het gezinsleven, van het kind. Deels is dat waar hoewel er een aantal basis c.q. algemene 

normen en waarden zijn aan te halen die binnen ons gastouderbureau centraal staan: 

 er is respect naar elkaar toe en we accepteren elkaar 

 we houden rekening met elkaar 

 we gaan zorgvuldig om met alles dat van een ander is 

 we gaan netjes met elkaar om 

Wen’s Gastouderbureau is voorstander van het maken van een gastouderstatuut. Dit klinkt ernstig maar 

het geeft de gastouder en daarmee ook de vraagouder alsmede het kind zelf, een leidraad, houvast, 

aan de gastouderopvang. In het statuut kunnen huisregels, algemene afspraken en dagindeling worden 

opgenomen. Je zult zien dat wanneer je het statuut schrijft, je het onderdeel waarden en normen als 

vanzelf zult meenemen. Wen’s Gastouderbureau helpt de gastouder graag met het opstellen van een 

gastouderstatuut. Het statuut zal het bijbrengen van de waarden en normen deels kunnen vormgeven. 

Bovendien kan een gastouderstatuut ouders een indicatie geven van de wijze van opvang die de 

gastouder biedt.  
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Ontwikkelingsaspecten (aspecten in de ontwikkeling van kinderen): 

Cognitief aspect:      ontwikkeling van denken, waarnemen, geheugen en taal (communicatie) 

Emotionele aspect:   ontwikkeling van emoties, gevoelens (bijv. vertrouwen, veiligheid, angst, jaloezie) 

Sociaal aspect:          ontwikkeling van het sociale gedrag, de omgang met anderen, spelgedrag 

Lichamelijk aspect:  ontwikkeling van het lichaam en de motoriek 

Zintuiglijk aspect:    ontwikkeling van de zintuigen, zien, horen, voelen (tast), proeven, ruiken, 

seksualiteit 

 

4 GROEIFASEN VAN HET KIND PER LEEFTIJDSCATEGORIE 

 

Onderstaand een overzicht van groeifasen van het kind van 0 tot 13 jaar. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de omschrijving hiervan slechts het summier aantippen van deze fasen betreft. Er zijn vele 

boeken geschreven over dit onderwerp; niet alles kan worden omschreven in dit plan. Wen’s 

Gastouderbureau heeft er voor gekozen een omschrijving te geven van hetgeen van belang wordt 

geacht als basisbehoefte van het kind binnen de gastouderopvang.  

 

De baby, 0 tot 18 maanden: 

 

Het belangrijkste om je te realiseren bij de verzorging van baby’s is dat zij met name zintuiglijk ervaren. 

Derhalve neemt de verzorging en stimulatie van de ontwikkeling de belangrijkste plaats in, in de 

behoefte van het kind. Aandacht en zorg leggen hierin de basis. Bescherming, positieve stimulatie en - 

ook al voor dit jonge kind – communicatie, zijn grote behoeften van dit jonge kind.   

 

Voor baby`s is het belangrijk de grove motoriek te leren, zoals een bal vastpakken, je arm vastpakken, 

optillen van het hoofdje, rollen van buik naar rug en van rug naar buik, leren zitten, speelgoed van ene 

naar andere handje overpakken enz. Daarna gaat de fijne motoriek zich ontwikkelen zoals zelf 

aankleden, knippen, plakken, scheuren enz. 

Er zijn veel activiteiten die de lichamelijke ontwikkeling stimuleren, hier een paar voorbeelden: baby op 

een kleed op de grond leggen op de rug, als het hier aan toe is zal het gaan draaien en op de buik 

gaan liggen met het hoofdje omhoog. Alleen al door het kind op een stabiele ondergrond te leggen 

stimuleer je de lichamelijke ontwikkeling. Laat de baby dingen van je aanpakken, ook dat is goed voor 

de ontwikkeling van de motoriek.  

 

Voor een goede emotionele ontwikkeling is het tot stand komen van een hechtingsrelatie tussen baby 

en verzorger van groot belang. De baby zal zich aan de verzorger hechtten als deze:  

 betrouwbaar is voor het kind zodat de baby weet waar hij/zij aan toe is 

 continuïteit biedt zodat het kind weet dat ze er is voor hem/haar 

 responsief is, dus ingaat op de behoeften van het kind 

 

De peuter 18 maanden – 4 jaar 

 

De wereld is één grote ontdekkingsreis voor de peuter. Geef de peuter daar de ruimte voor, zowel 

binnen als buiten. Peuters zijn energieke kleine individuen die een grote mate van verzorging en 

bescherming behoeftig zijn. In deze fase zal het kind zindelijk worden en het bereikt ook al een seksuele 

ontwikkeling.  

 

Door middel van activiteiten kun je de ontwikkeling van de peuter stimuleren, denk hierbij aan spelletjes 

zoals bijvoorbeeld:  

 plaatjes laten aanwijzen in een boekje (waar is de bal? Waar is de koe?) 

 zeg wat je gaat doen met bijv. aankleden (“ik ga nu je luier om doen”, “nu doe ik je sokken 

aan je voeten”) 

 gezellig kletsen samen een verhaaltje maken (laat het kind zelf een draai aan het verhaal 

geven) 
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Enkele voorbeelden van hulpmiddelen om kinderen zelfstandig en zelfredzaam te maken: 

het gebruik van een tuitbeker / de ‘vliegende jas’: Laat het kind de jas voor zich op de grond leggen 

met de buitenkant onder en de bovenkant naar zich toe. Bukken, armen in de mouwen steken en jas 

over het hoofd gooien; een handige manier om kinderen zelf hun jas aan te leren trekken / gebruik een 

wc bril verkleiner /biedt kleine messen en vorkjes aan (kinderbestek) / lage kapstokjes leren het kind zelf 

de jas op te hangen / met een opstapje bij de kraan kan het kind zelf de handen wassen /door een 

open speelgoedkast kan het kind zelf het speelgoed pakken. 

 

De kleuter 4 – 6 jaar: 

 

De speelse, nieuwsgierige kleuter verkent de wereld. Meer en meer komt het kind in deze fase in 

aanraking met de ‘buitenwereld’. De kleuter gaat naar school en leert samen spelen en samen delen. 

Het opbouwen van het sociale contact met anderen staat onder andere centraal. Naast het feit dat er 

meer ruimte komt voor de ontwikkeling van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid blijven zij 

afhankelijk van de stimulatie van ouders en verzorgers om dit te vergroten. Positief gedrag belonen, 

grenzen stellen en consequent zijn naar de kleuter toe zijn onderdelen die hiertoe bijdragen.  

 

Qua activiteiten voor deze leeftijd moet u denken aan knutselen, voetballen, evenwichtsbalk, rennen, 

wie het langt op een been kan staan, huppelen, enz. Het spelletje ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ is ook erg 

leuk en helpt het kind te ontdekken. Buiten spelen en veel dingen zelf laten proberen dragen bij aan de 

ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de kleuter. Bovendien stimuleer je zo het zelfvertrouwen.  

 

Qua communicatie merk je dat de kleuter al heel wijs kan praten. Meestal weten ze specifieke 

uitspraken nog niet in de juiste context te plaatsten. Het zijn veelal nog beelddenkers. Als je bijvoorbeeld 

zeg ‘dat is toch wel de wereld op zijn kop’, zal de kleuter zeer waarschijnlijk alles op zijn kop visualiseren. 

Of als u zegt ‘ik kan niet heksen’, zal de kleuter je gerust als hekst voor zich zien. Verhalend vertellen, veel 

communiceren met het kind versterkt de taalontwikkeling en biedt inzicht.  

 

Het schoolkind 6 – 12 jaar: 

 

De schoolkinderen zijn over het algemeen genomen leergierig en kunnen zich inmiddels in anderen 

verplaatsen. Rond het achtste jaar maken de linker- en rechter-hersenhelft van het kind een verbinding 

waardoor zaken meer in perspectief geplaatst kunnen worden. Uitspraken en gezegden worden niet 

meer puur letterlijk genomen; het kind heeft inmiddels een ontwikkeling doorgemaakt waardoor het kind 

beter in staat is zaken in een context te plaatsen. Het schoolkind kan zich al in een ander verplaatsen.  

 

De gastouder zal het schoolkind een benadering geven die in het teken staat van extra vrijheid. Echter 

hierbij dient (h)erkend te worden wanneer het kind juist behoefte heeft aan extra aandacht of een 

knuffel of een gesprek. De verantwoordelijkheid van de gastouder kan een beetje meer gedeeld 

worden met het schoolkind. Complimenten geven, zelfstandig problemen laten oplossen en belonen zijn 

van groot belang voor het schoolkind. Het kind krijgt steeds meer een ‘eigen leven’. Het gaat in deze 

leeftijd vaak een sport beoefenen of naar een hobbyclub. Interesses worden geuit en dienen 

gerespecteerd en gestimuleerd te worden. De gaven van het kind komen meer en meer tot uiting.  

 

Het accent binnen de rol van de gastouder ligt op het verder ontwikkelen van alle hierboven genoemde 

competenties gericht op het individuele kind. Communicatie daarover met het kind zelf en met zijn/haar 

ouders zijn hierin zoals bij elke leeftijdgroep van groot belang.  

 

Wen’s Gastouderbureau adviseert de gastouder met het kind veel naar buiten te gaan. 

Bewegingsvrijheid, het opbouwen van weerstand, frisse lucht en het kwijtraken van energie; allemaal 

aspecten die bereikt worden met buitenspelen. Door het naar buiten gaan geeft u het kind de kans zelf 

dingen te ondernemen. Houdt u als vanzelfsprekend wel altijd toezicht!  

Kinderen zich laten ontwikkelen binnen de stroming van hoofd, hart en handen is zeker iets om over na 

te denken.  
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5. VEILIGHEID EN HYGIENE 

 

5.1 Het maximaal aantal kinderen bij gastouders 

 

De persoonlijke en huiselijke sfeer, samen met de kleinschaligheid die gastouderopvang biedt, zorgt er 

voor dat er kinderen in diverse leeftijden in één groepje kunnen worden opgevangen. Echter, hieraan 

zijn wel duidelijke regels verbonden die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang. Dit gaat over het 

aantal en de leeftijden van de kinderen die per keer door de gastouder mogen worden opgevangen. 

Hieronder een duidelijke uitleg van de wettelijk toegestane aantallen:  

 

Hoeveel kinderen u als gastouder mag opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen:  

* U mag maximaal 6 kinderen van 0 (8 weken) tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen. Daarbij tellen uw 

eigen kinderen tot 10 jaar mee.  

* U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar 

zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar.  

* Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 

kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd.  

 

Bij het aangaan van een samenwerking brengt Wen’s Gastouderbureau samen met de gastouder in 

kaart hoeveel kinderen opgevangen kunnen worden door betreffende gastouder. Zaken als ruimte, 

ervaring van de gastouder, karakter van de gastouder enz. dragen bij aan een besluit in deze 

overweging. Bij het aangaan van een nieuwe koppeling bespreekt Wen’s Gastouderbureau met de 

gastouder de samenstelling van het aantal gastkinderen. Tijdens het jaarlijkse voortgangsgesprek komt 

dit eveneens aan de orde. Tussentijds zal de gastouder worden gevraagd een opgave te doen van 

eventueel via andere bureaus verzorgde gastouderopvang. Tijdens huisbezoeken, al dan niet 

aangekondigd, wordt het aantal aanwezige kinderen geobserveerd. Op die manier zorgt Wen’s 

Gastouderbureau er voor dat aan deze eis wordt voldaan. Gezien de veiligheid en stabiliteit van de 

kwaliteit van de opvang wordt deze eis door ons bureau streng gecontroleerd.   

 

5.2 De achterwacht 

 

Een achterwacht is iemand van 18 jaar of ouder. Iemand die de gastouder goed kent, vertrouwt en die 

dichtbij woont. In elk geval is het noodzakelijk dat degene die je als achterwacht ‘aanstelt’ goed op de 

hoogte is van de gastouderopvang en binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig kan zijn indien dit 

nodig is. De gastouder kan een beroep doen op de achterwacht bij calamiteiten waardoor de 

achterwacht de werkzaamheden van de gastouder voor korte duur van hem/haar overnemen. Het 

gastouderbureau is akkoord met de aanwijzing van deze persoon. 

 

Wen’s Gastouderbureau adviseert al haar gastouders om bij 3 of meer kinderen een achterwacht te 

hebben aangewezen. De Wet schrijft voor dat dit bij 4 of meer kinderen een verplichting is.  

 

De achterwacht dient op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen bij de gastouder. De achterwacht 

behoort te weten waar hij/zij de belangrijke papieren kan vinden zoals met name het ingevulde 

noodgevallenformulier. Bovendien behoort de achterwacht op de hoogte te zijn van 

veiligheidmaatregelen bij de gastouder-opvanglocatie zoals waar de brandblusser hangt en hoe de 

vluchtroute is afgesproken.  

 

De gegevens van de achterwacht zijn opgenomen in het noodgevallenformulier en zijn bekend bij 

Wen’s Gastouderbureau. Al dan niet door het afgeven van een kopie van het noodgevallenformulier. 

Bovendien wordt tijdens het voortgangsgesprek de achterwacht besproken. Wen’s Gastouderbureau 

behoort op de hoogte te zijn van de gegevens van de achterwacht. Deze gegevens worden in het 

digitale dossier van betreffende gastouder bij het gastouderbureau bewaard.   

 

De achterwacht is niet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Bovendien hoeft 

de achterwacht niet te voldoen aan de opleidingseis zoals gesteld in de Wet Kinderopvang.  
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5.3 De inzet van een vrijwilliger  

 

De gastouder kan en mag een vrijwilliger inzetten ter ondersteuning aan de werkzaamheden van de 

gastouder. Echter, hieraan zijn strikte regels verbonden.  

 

Er dienst een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst te zijn afgesloten tussen de gastouder en de vrijwilliger 

waarin helder uiteengezet is welke taken de vrijwilliger uitvoert. Deze overeenkomst dient te zijn voorzien 

van datum en handtekening en een kopie behoort bij het gastouderbureau in het bezit te zijn. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gastouder om afspraken met de vrijwilliger goed te regelen en helder te 

communiceren met de vrijwilliger zelf, de ouders van de gastkinderen én het gastouderbureau en dient 

er voor zorg te dragen dat benodigde documenten bij de gastouder én het gastouderbureau aanwezig 

zijn.  

 

 De vrijwilliger kan de werkzaamheden pas starten wanneer hij/zij daartoe een geldig VOG 

heeft afgegeven bij de gastouder en het gastouderbureau.  

 Er dient een vrijwilligers overeenkomst te zijn ondertekend tussen gastouder en vrijwilliger 

waarin taken uiteengezet worden en afspraken vastgelegd. Een kopie hiervan dient bij het 

gastouderbureau aanwezig te zijn.  

 De vrijwilliger is op de hoogte van de werkzaamheden van het gastouderbureau en kent de 

wet- en regelgeving van de gastouderopvang.  

 De vrijwilliger is in het bezit van een documentatiemap van het gastouderbureau en heeft 

zich enigszins verdiept in de protocollen en werkwijze die het bureau en haar gastouders 

hanteert.  

 De gastouder zal ouders op de hoogte brengen van de inzet van de vrijwilliger en zijn/haar 

taken.  

 De vrijwilliger kan alleen assistentie verlenen aan de gastouder wanneer ouders van de 

gastkinderen hiermee (aantoonbaar) akkoord zijn.  

 Het gastouderbureau dient op de hoogte te zijn van naam, adres, telefoonnummer, 

achtergrond, opleiding en werkervaring van de vrijwilliger. 

 Uitgangspunt is en blijft dat de gastouder bij de kinderen zal blijven. De vrijwilliger kan 

assisteren bij de verzorging van de kinderen.  

 De gastouder blijft altijd verantwoordelijk voor de gastkinderen.  

 De vrijwilliger mag nooit alleen blijven met een gastkind (óók niet voor het wegbrengen of 

ophalen van een kind).  

 Wanneer de vrijwilliger zijn/haar werkzaamheden staakt, dient de gastouder het 

gastouderbureau hiervan in kennis te stellen.  

 De gastouder mag geen personeel in dienst nemen. Derhalve zal de vrijwilliger geheel 

belangeloos werken. Er staat dan ook geen vergoeding tegenover de werkzaamheden die 

de vrijwilliger verricht.  

 De vrijwilliger mag extra hulp bieden maar nooit de taken van de gastouder overnemen.  

 

Wen’s Gastouderbureau kan de gastouder voorzien van een voorbeeld van een vrijwilligers 

overeenkomst die naar de specifieke situatie bij de gastouder kan worden ingevuld.  

 

Let op: Alleen wanneer aan bovenstaande eisen wordt voldaan, is de vrijwilliger meeverzekerd in de AVB 

van Wen’s Gastouderbureau.  
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5.4 De begeleiding van een stagiair  

 

Sommige gastouders gaan graag de maatschappelijke verantwoording aan tot het bieden van een 

stageplaats binnen hun opvang. Zij bieden studenten een mogelijkheid ons mooie vakgebied te leren 

kennen. Echter, dit dient in een open gesprek en binnen een goede relatie tussen student en gastouder 

te geschieden. Alleen wanneer men de neuzen dezelfde kant op heeft staat qua instelling, 

bedrijfscultuur, visie en inzet, kan een goed resultaat behaald worden.  

 

Gastouders kunnen zich aansluiten bij SBB om erkend leerbedrijf te worden. Daarmee kan de gastouder 

een stageplek bieden aan studenten van AKA en Zorghulp (beiden niveau 1) en Helpende Zorg en 

Welzijn (niveau 2).  

 

De selectiecriteria voor gastouders volgens het SBB die erkend leerbedrijf willen zijn, zijn dat de gastouder:  

 Opvang biedt aan minimaal 3 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de leeftijdscategorie van 0 

tot 12 jaar (exclusief eigen kinderen). 

 Minimaal 28 uur per week open / beschikbaar is. 

 In het bezit is van minimaal hetzelfde niveau van vakdiploma als war de student voor wordt 

opgeleid. 

 Aantoonbaar de benodigde begeleidingsvaardigheden in huis heeft.  

 Voldoet aan de aanvullende criteria die door het gastouderbureau zijn opgesteld (zie 

hieronder).  

 

Criteria door het gastouderbureau  

 De stagiair kan de werkzaamheden pas starten wanneer hij/zij daartoe een geldig VOG heeft 

afgegeven bij de gastouder en het gastouderbureau.  

 Er dient een stage-overeenkomst te zijn ondertekend tussen gastouder en stagiair en de 

school waarin taken uiteengezet worden en afspraken vastgelegd. Een kopie hiervan dient bij 

het gastouderbureau aanwezig te zijn.  

 De stagiair is op de hoogte van de werkzaamheden van het gastouderbureau en is bereid de 

wet- en regelgeving van de gastouderopvang tot zich te nemen.  

 De stagiair is in het bezit van een documentatiemap van het gastouderbureau en heeft zich 

verdiept in de protocollen en werkwijze die het bureau en haar gastouders hanteert.  

 De gastouder zal ouders op de hoogte brengen van de begeleiding die gastouder aan de 

stagiair zal bieden.  

 Het gastouderbureau dient op de hoogte te zijn van naam, adres, telefoonnummer, van de 

stagiair.  

 De stagiair mag nooit alleen thuisblijven met een gastkind en mag nooit de taken van de 

gastouder overnemen.  

 Wanneer de stagiair zijn/haar werkzaamheden staakt, dient de gastouder het 

gastouderbureau hiervan in kennis te stellen.  

 

 

Let op: Alleen wanneer aan bovenstaande eisen wordt voldaan, aanvullend met de richtlijnen en 

regelgeving die bekend is van SB, is de stagiair meeverzekerd in de AVB van Wen’s Gastouderbureau.  
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5.5 Beoordeling van de opvanglocatie / risico inventarisatie en -evaluatie 

 

De beoordeling van de opvanglocatie wordt door Wen’s Gastouderbureau verzorgd door middel van 

het afnemen van een risico inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid. Deze inventarisatie 

wordt in beginsel afgenomen voordat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt en wordt jaarlijks herhaald. 

In de volksmond (met name door gastouders) wordt de risico inventarisatie en -evaluatie ook wel een 

‘veiligheidscheck’ genoemd.  

 

Belangrijke aspecten die in deze inventarisatie onder andere aan de orde komen zijn de volgende:  

 de woning is altijd volledig rookvrij 

 er zijn op alle verdiepingen voldoende rookmelders aanwezig (bij alle ruimten waar de 

kinderen verblijven alsmede bij de eventuele verwarmingsketel) 

 bij de opvanglocatie bevindt zich een brandblusser hetzij een blusdeken (ook de 

achterwacht is bekend met waar deze is geplaatst) 

 er is voldoende speelruimte aanwezig (zowel binnen als buiten) 

 voor de opvangkinderen is een aparte slaapruimte beschikbaar (er kunnen meerdere 

kinderen in één slaapkamer verblijven) 

 voor kinderen jonger dan 1,5 jaar is een aparte slaapruimte beschikbaar 

 voor kinderen jonger dan 1 jaar is een ledikantje beschikbaar (campingbedje is niet 

toegestaan)  

 de woning en het spelmateriaal voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid 

(zie ook het protocol hygiëne van Wen’s Gastouderbureau) en is leeftijdgerelateerd 

 de gastouder biedt Wen’s Gastouderbureau de mogelijkheid jaarlijks de risico inventarisatie 

en -evaluatie uit te voeren 

 de gastouder wordt geacht op de hoogte te zijn van het protocol hygiëne van Wen’s 

Gastouderbureau 

 de gastouder met huisdieren heeft afspraken gemaakt met de ouders en de kinderen over 

hoe om te gaan met de huisdieren. In dit kader is een verklaring huisdieren ingevuld en 

besproken met de ouders (dit dient ondertekend te zijn door beide partijen). 

 

Wen’s Gastouderbureau zal de gastouder advies uitbrengen over bovenstaande maar ook bijstaan 

waar mogelijk. Mocht tijdens ons bezoek voor de RI blijken dat zich onveilige situaties voordoen, zal een 

actieplan opgesteld worden. Na afloop van de afgesproken einddatum zal Wen’s Gastouderbureau 

controleren of de afspraken zijn nagekomen. 

 

5.6 GGD Inspectie 

 

Sinds de Wet Kinderopvang in 2010 is gewijzigd ligt het toezicht op de handhaving van de Wet bij de 

GGD. De GGD is een gemeentelijk/regionaal orgaan dat ook in opdracht van de gemeenten werkt. De 

gemeente waarin je opvang biedt zal de GGD opdracht geven tot controle van de opvanglocatie, de 

documenten van de gastouder als ook de kennis van de gastouder. De GGD inspecteert op de 

afspraken met betrekking tot de veiligheid en gezondheid bij de opvanglocatie. De gastouder die met 

Wen’s Gastouderbureau samenwerkt zal altijd de GGD toegang verschaffen en de gelegenheid geven 

tot een dergelijke inspectie.  

 

5.7 Vervoer 

 

Binnen Wen’s Gastouderbureau wordt een vervoersverklaring gehanteerd. Hierin worden afspraken 

vastgelegd tussen vraag- en gastouder aangaande het vervoer van het opvangkind.  

 

5.8 Huisdieren 

 

Voordat de opvang start dient de gastouder de ouder(s) te informeren over de omgang met de 

huisdieren.  Hieromtrent worden afspraken vastgelegd in een verklaring huisdieren. Deze verklaring wordt 

ingevuld en ondertekend bewaard bij de gastouder thuis.  
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5.9 Medicijnen en medische handelingen 

 

Wen’s Gastouderbureau heeft een protocol medicijnen en medische handelingen. Gastouders zijn op 

de hoogte van dit protocol en hanteren de bijbehorende verklaring medicijngebruik indien dit aan de 

orde is. Het kan gebeuren dat een kind ziek wordt tijdens de opvang. Het kan dan voorkomen dat de 

vraagouder de gastouder verzoekt om het kind medicijnen toe te dienen. In het protocol medicijnen en 

medische handelingen geeft Wen’s Gastouderbureau een voorschrift voor het omgaan met deze 

situaties. Alle gastouders die bij ons bureau staan ingeschreven zijn in het bezit van dit protocol en 

handelen in de geest hiervan. Wij achten het van belang dat gastouders weten wat te doen wanneer 

een kind medicatie behoeft. De heldere afspraken die hierover zijn gemaakt tussen vraag- en gastouder 

geven zekerheid en dragen bij tot vertrouwen. In dit kader wordt bij alle medicatie die wordt toegediend 

een verklaring ondertekend aanvullend aan dit protocol. Let wel; schade / letsel door medische 

handelingen die door de gastouder zijn uitgevoerd vallen niet binnen de Aansprakelijkheid Verzekering 

Bedrijven (of particulieren).  

 

5.10 Ongevallenregistratieformulier 

 

De gastouder is in het bezit van een blanco ongevallenregistratieformulier. In geval van een ongeval of 

bijna-ongeval dient dit formulier ingevuld te worden om een registratie van dergelijke voorvallen mogelijk 

te maken. Dit formulier dient aan Wen’s Gastouderbureau te worden afgegeven of toegezonden. Door 

dit formulier kan worden bezien of een dergelijk voorval vaker voorkomt, of de noodzaak bestaat (ook) 

bij andere opvanglocaties in te grijpen, enz. Hiermee kunnen wij inspelen op toekomstige (bijna) 

ongevallen; het aantal voorvallen kan hiermee worden verlaagd, het risico erop verkleind.  

Wanneer zicht een situatie voordoet waarbinnen een arts of andere deskundige wordt geraadpleegd 

door de gastouder, dient het ongevallenregistratieformulier altijd volledig ingevuld en ondertekend aan 

Wen’s Gastouderbureau te worden toegezonden. 

 

5.11 Noodgevallenformulier 

 

Wen’s Gastouderbureau adviseert het noodgevallenformulier door de vraagouder(s) te laten invullen. Dit 

formulier dient geheel naar eigen inzicht, en op basis van door de ouder(s) bevonden noodzakelijkheid, 

ingevuld te worden. Het doel van dit formulier is dat de gastouder weet tot wie hij/zij zich kan wenden 

wanneer zich onverhoopt een noodgeval voordoet tijdens de opvang. In het formulier worden 

telefoonnummers en andere belangrijke gegevens die nodig zijn bij een noodgeval genoteerd. Het 

noodgevallenformulier wordt door zowel de vraag- als de gastouder ondertekend. Volledigheidshalve 

verzoekt Wen’s Gastouderbureau altijd een kopie van dit ingevulde en ondertekende formulier aan 

Wen’s Gastouderbureau toe te zenden. Het origineel behoort de gastouder op een gemakkelijk 

toegankelijke plek bewaren zodat het snel te pakken is wanneer nodig. Wij adviseren dit formulier bij de 

opvanglocatie bijvoorbeeld aan de binnenkant van de kelderkast te hangen. Een andere optie is op het 

toilet of op het prikbord in de keuken. Als de gastouder het maar snel kan pakken indien een 

noodsituatie zich voordoet.  

Bij het koppelingsgesprek wordt altijd door Wen’s Gastouderbureau aangegeven dat het de sterke 

voorkeur geniet de formulieren met elkaar door te spreken voordat de opvang start.  

 

 

 

Van alle in dit document genoemde formulieren en verklaringen wordt een kopie aan Wen’s 

Gastouderbureau toegezonden door de gastouder. De formulieren en verklaringen dienen altijd volledig 

ingevuld te zijn en te worden voorzien van een dagtekening en handtekening. Wanneer er iets wijzigt in 

de persoonlijke situatie van een kind of de ouder(s), dient een nieuw formulier ingevuld te worden.  
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5.12 Veilig Slapen 

 

Gastouders die zijn aangesloten bij Wen’s Gastouderbureau worden verwezen naar 

https://www.opvoeden.nl/baby/opvoeding-en-gedrag/slapen-baby/ voorheen was dit veiligslapen.info. 

Dit is de website Stichting Opvoeden.nl. Hier wordt het advies omschreven aangaande voorkoming van 

wiegendood en andere ongelukken maar wordt ingegaan op allerlei opvoedkundige zaken. Zeer nuttig! 

 

Ons gastouderbureau hanteert afspraken over veilig slapen, inbakeren en het voorkomen van 

wiegendood. Eén van de afspraken is dat baby’s op hun rug te slapen worden gelegd. Als het kind 

zichzelf op de buik of zij draaien, en het kan nog niet zelfstandig terugdraaien, behoort de gastouder het 

kind terug te leggen op de rug. Op het verzoek van de vraagouder(s) kan hiervan worden afgeweken. 

Voor inbakeren is een schriftelijke verklaring van de ouders nodig. Met de ondertekening van de 

verklaring buik/zij slapen – inbakeren bevestigen zowel vraag- als gastouder dat het kind hetzij op de rug 

te slapen mag worden gelegd, hetzij ingebakerd mag worden door de gastouder. De gastouder en 

Wen’s Gastouderbureau kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er problemen ontstaan door 

het kind op de buik te laten slapen. Ons bureau verzoekt vraag- en/of gastouder in dat geval een kopie 

van de verklaring buik/zij slapen / inbakeren, aan Wen’s Gastouderbureau toe te zenden.   

 

Per 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om baby’s tot 1 jaar in een campingbedje te laten slapen 

bij de gastouder. Gastouders dienen voor de opvang van een baby een deugdelijk ledikant 

beschikbaar te hebben. “Een campingbedje is handig tijdens vakanties en logeren, maar niet geschikt 

voor permanent gebruik (zoals bijvoorbeeld voor kinderopvang door gastouders. Het moet volgens het 

Warenwetbesluit Kinderbedden en –boxen o.a. stabiel zijn, ventilerende zijwanden hebben van minimaal 

55 cm. hoog, de bodem mag niet doorzakken en het vouwmechanisme moet een kind veilige sluiting 

hebben. Ook mag het matras niet te zacht zijn.” Wij volgen het hier gegeven advies. Gastouders zijn 

verplicht zich aan deze richtlijn te houden. Dit zal tijdens alle inspectiebezoeken door het 

gastouderbureau worden gecontroleerd.   

 

Wanneer de gastouder toch gebruik maakt van een campingbedje, dient hiertoe een ondertekende, 

schriftelijke afspraak met de ouders te zijn gemaakt. Hiervan dient een kopie aan Wen’s 

Gastouderbureau te worden toegezonden. Nogmaals; wij keuren het gebruik van campingbedjes voor 

kinderen onder één jaar af.   

 

Wen’s gastouderbureau gaat er vanuit dat de gastouder elk kwartier bij de slapende baby gaan kijken.  

 

5.13 EHBO 

 

De gastouder is verplicht in het bezit te zijn van een geldig certificaat EHBO bij kinderen. Wen’s 

Gastouderbureau biedt de gastouder de gelegenheid een scholing of bijscholing EHBO bij kinderen te 

volgen via het bureau. Deze scholing wordt verzorgd door een erkende aanbieder die gecertificeerd is 

volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Gastouders die met Wen’s Gastouderbureau samenwerken 

en zich voor deze bijscholing aanmelden ontvangen een korten op de kosten die hiermee gemoeid 

gaan. De facturatie hiervoor wordt door de aanbieder zelf verzorgd. De certificering hiervoor is twee jaar 

geldig echter wij verwachten van de gastouder een jaarlijkse herhaling van de stof. Gastouders die 

elders een EHBO diploma behaald hebben en/of bijscholen, dienen een kopie van het verlengbewijs 

telkenmale aan Wen’s Gastouderbureau te overleggen. De gastouder is zelf verantwoordelijk voor het 

tijdig herhalen van de bijscholing.  

 

5.14 Hygiëne 

 

In het kader van hygiëne hanteert Wen’s Gastouderbureau het protocol hygiëne. Het protocol is een 

richtlijn voor de gastouder waarin de algemeen aangenomen normen voor hygiëne zijn opgenomen. 

Wen’s Gastouderbureau verwacht van de gastouder hiervan kennis te hebben en controleert de 

hygiëne bij het afnemen van de jaarlijkse risico inventarisatie.  
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5.15 Verzekering  

 

Het kan gebeuren dat een ouder de gastouder aansprakelijk stelt voor schade aan eigendommen van 

het gastkind, of voor de gevolgen van een ongeluk met het gastkind. Het hebben van een Particuliere 

Aansprakelijkheidsverzekering, ook wel genoemd WA verzekering, is niet voldoende omdat de gastouder 

het kind beroepsmatig opvangt. Wen’s Gastouderbureau heeft voor de gastouders een 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afgesloten om dit risico af te dekken.  

 

De verzekerde som is € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.  

Het eigen risico is € 100,-.  

 

Verzekerd is:  

 Schade aan eigendommen van het gastkind 

 Schade ten gevolge van een ongeluk met het gastkind tijdens de gastouderopvang.  

 

Meeverzekerd aansprakelijkheid gastkind:  

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door het gastkind. De kinderen zijn 

uitsluitend als verzekerden aan te merken, indien geen beroep op een elders lopende verzekering kan 

worden gedaan. Een elders niet voor vergoeding in aanmerking komend eigen risico wordt eveneens 

niet vergoed.  

 

Uitsluiting schade aan gastouder:  

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan de gastouder of eigendommen 

van de gastouder.  

 

Uitsluiting (para)medische (be)handeling:  

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade welke voortvloeit uit of 

verband houdt met (para) medische (be)handelingen of het nalaten hiervan.  

 

Uitsluiting personenschade van kinderen:  

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor personenschade van kinderen, die vanwege 

een lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid een speciale behandeling en/of begeleiding nodig 

hebben.  

 

Garantie wettelijke regels gastouderschap:  

Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien de gastouder heeft voldaan aan de wettelijke regels en 

voorschriften inzake gastouderschap. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:  

- Opvang moet in een rookvrije ruimte plaatsvinden. 

- De gastouder moet kennis hebben van EHBO voor kinderen volgens de eindtermen van het 

Oranje Kruis. 

- De gastouder dient voor aanvang van de opvang te beschikken over een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (indien opvang in het huis van de gastouder plaatsvindt moeten ook de huisgenoten 

ouder dan 18 jaar over een Verklaring Omrent het Gedrag beschikken). 

 

Bovenstaande informatie is opsommend, echter raakt niet alle mogelijke dekkingen en uitsluitingen. Voor 

de volledige dekkingen en uitsluitingen raadpleeg de voorwaarden. Deze zijn altijd leidend. Aan 

bovenstaande informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.  

 

Bij schade neem je eerst contact op met Wen’s Gastouderbureau.  
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6. DE GASTOUDER 

 

Gastouders dienen aan strenge kwaliteitscriteria te voldoen. Een pedagogische rol als gastouder 

vervullen is een zeer verantwoordelijke taak. Derhalve tref je hieronder een uiteenzetting van de eisen 

die wij aan de gastouder stellen.  

 

6.1 (Criteria voor) de gastouder: 

 dient in het bezit te zijn van een VOG: Verklaring Omtrent Gedrag (indien bij de gastouder 

thuis wordt opgevangen, dienen ook alle volwassen huisgenoten, eventuele vrijwilligers en/of 

stagiaires in het bezit te zijn van een VOG) en een kopie hiervan aan het gastouderbureau te 

overleggen; 

 dient een verklaring te overleggen akkoord te gaan met de continue screening in het kader 

van de VOG zodat ingeval van een melding door een strafbaar feit het gastouderbureau de 

ouders waarmee wordt samengewerkt kan informeren over deze melding;  

 dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat EHBO bij kinderen; 

 dient de Nederlandse taal goed te beheersen, dient met de kinderen Nederlands te spreken 

tijdens de opvang en is verplicht de kinderen de Nederlandse taal te helpen ontwikkelen; 

 moet minimaal 18 jaar te zijn; 

 dient open te staan voor andere sociale en culturele achtergronden en deze te respecteren; 

 dient ervaring en affiniteit te hebben met kinderen tussen de 0 en 12 jaar (wettelijk dient een 

opleiding gevolgd te zijn die gerelateerd is aan pedagogiek (bijvoorbeeld MBO2 Helpende 

Zorg en Welzijn)); 

 dient bereid te zijn tot reflecteren op het eigen handelen, met grote regelmaat te overleggen 

met vraagouder(s) en medewerker(s) van het gastouderbureau; 

 dient bereid te zijn tot het volgen van aanvullende en aan kinderopvang gerelateerde 

workshops en/of trainingen en/of cursussen of andere bijeenkomsten, indien dit noodzakelijk 

blijkt; 

 heeft een professionele houding ten opzichte van het kind, de ouder(s) en het 

gastouderbureau en is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken; 

 draagt zorg voor een veilige en hygiënische opvanglocatie;  

 heeft inzicht in ontwikkeling van het kind; 

 biedt het kind sociale en emotionele veiligheid; 

 beschikt over inlevingsvermogen en sociale competenties.  

 Biedt Wen’s Gastouderbureau de mogelijkheid referenties op te vragen bij huidige en/of ex-

cliënten of werkgevers van de gastouder; 

 Is niet onder behandeling (geweest) bij een psycholoog, psychiater of soortgelijke 

hulpverlener voor persoonlijkheidsproblematiek, geestesziekte of gelijksoortige aandoening 

waardoor nadelige effecten op de opvang zouden kunnen ontstaan; 

 verklaart dat eigen kinderen niet onder toezicht staan van jeugdzorg of soortgelijke instantie; 

 verklaart dat zij de kinderen nooit fysiek, psychisch of seksueel zal misbruiken of ander norm- 

en/of grensoverschrijdend gedrag in hun bijzijn te vertonen en heeft dit ook in het verleden 

nooit gedaan en is hiervan nooit beschuldigd; 

 heeft een positieve houding ten opzichte van kinderopvang; 

 bespreekt met grote regelmaat met huisgenoten de ontwikkelingen van het werk van de 

gastouder en de stand van zaken; 

 zorgt er voor dat ook volwassen huisgenoten beschikbaar kunnen zijn voor een gesprek met 

Wen’s Gastouderbureau; 

 biedt de opvang in de geest van dit pedagogisch beleidsplan; 

 is goed op de hoogte van alle door Wen’s Gastouderbureau gehanteerde protocollen, de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en van de werkwijze van het 

gastouderbureau.  
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6.2 Deskundigheidsbevordering gastouders 

 

Wen’s Gastouderbureau biedt met regelmaat informatiebijeenkomsten, trainingen, 

huiskamergesprekken, cursussen en/of workshops aan. Deze zijn voor alle gastouders toegankelijk en 

meestal kan men kosteloos deelnemen. De sfeer is altijd laagdrempelig en toegankelijk. Veelal worden 

ook ouders voor dergelijke bijeenkomsten uitgenodigd.  

 

6.3 Communicatie met vraagouder(s) en gastouders 

 

Voordat een koppeling tot stand komt wordt eerst kennisgemaakt. Hierna volgt een koppelingsgesprek. 

Voor dergelijke gesprekken wordt ruim tijd genomen. Nieuw aangemelde ouders én gastouders 

ontvangen tijdens de kennismaking altijd een documentatiemap waarin alle protocollen en formulieren 

alsmede een uitleg van werkwijze wordt overhandigd en toegelicht. Er wordt ruim de tijd genomen om 

de werkwijze en cultuur van Wen’s Gastouderbureau te bespreken. Tijdens de kennismaking wordt een 

intakeformulier ingevuld en ondertekend. Tijdens het koppelingsgesprek worden nogmaals alle 

documenten en formulieren toegelicht die eerder al door vraag- en/of gastouder zijn ontvangen. 

 

Minimaal eens per jaar wordt een persoonlijk evaluatiegesprek door het gastouderbureau met de 

vraagouder gehouden. Tijdens dit gesprek komen het welbevinden van het kind aan de orde alsmede 

het functioneren van de gastouder. Tevens worden administratieve zaken en aan de Wet gerelateerde 

zaken besproken.  Zonder bericht van de ouder zal dit evaluatiegesprek telefonisch plaatsvinden. Op 

verzoek kan dit binnen een huisbezoek afgesproken worden.  

 

Indien gewenst vanuit Wen’s Gastouderbureau en/of op verzoek van de vraag- en/of gastouder, zal een 

evaluatiegesprek in aanwezigheid van zowel vraag- als gastouder gevoerd worden door Wen’s 

Gastouderbureau.   

 

Minimaal eens per jaar wordt een persoonlijk voortgangsgesprek gevoerd met de gastouder en altijd bij 

de opvanglocatie. Tijdens dit gesprek komen het welbevinden van het kind aan de orde, de formulieren, 

protocollen en zakelijke aspecten. De communicatie met de ouders en de samenwerking met ons 

bureau worden eveneens besproken. Tevens worden administratieve zaken en aan de Wet gerelateerde 

zaken besproken.   

 

Jaarlijks wordt de risico inventarisatie en evaluatie veiligheid en gezondheid bij de opvanglocatie 

afgenomen in aanwezigheid van de gastouder. Er wordt een vragenlijst doorgenomen en een ronde 

door de woning gedaan.   

 

In het kader van afstemming tussen vraag- en gastouder heeft Wen’s Gastouderbureau een praktische-

afspraken-formulier ontwikkeld. Dit formulier kan men gebruiken om dagelijkse gang van zaken, 

gebruiken van het kind, bijzonderheden, kenmerken, gegevens over voeding, slapen enz. vast te leggen. 

Dit formulier dient slechts als een aanzet waarop voortgeborduurd kan worden in de vorm van 

aanvullingen en bijlagen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Wen’s Gastouderbureau zal vraag- en 

gastouders altijd aanbieden te assisteren bij de verwezenlijking van goede afspraken tussen vraag- en 

gastouder.  

 

Wanneer er tussentijds problemen zijn ontstaan op welk vlak dan ook, als er vragen zijn of 

onduidelijkheden, als er om welke reden dan ook behoefte is aan een persoonlijk gesprek met een 

bemiddelingsmedewerker van Wen’s Gastouderbureau, dan wordt een afspraak gemaakt en altijd 

ruimte vrijgemaakt om een gesprek te realiseren.  

 

Incidenteel zal een onaangekondigd huisbezoek aan gastouders plaatsvinden.  
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Communicatie met het kind, de gastouder en de vraagouder en het gastouderbureau achten wij van 

zeer groot belang. Zonder goede communicatie kan ons bureau niet werken en kan gastouderopvang 

zijn doel niet bereiken. Wen’s Gastouderbureau hanteert een gangbare, open, vlotte en relatief 

informele vorm van communicatie waarbij voorop staat dat alles voor alle partijen duidelijk en 

begrijpelijk moet zijn.  

 

Eens per maand worden alle bij Wen’s Gastouderbureau aangesloten vraag- en gastouders op de 

hoogte gehouden van de stand van zaken binnen het gastouderbureau en eventuele wijzigingen in 

wet- en regelgeving door middel van het sturen van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt 

maandelijks op of rond de 20e van de maand aan alle betrokkenen per email verzonden.  

 

 

7. OUDERCOMMISSIE 

 

Wen’s Gastouderbureau beschikt over een oudercommissie. Deze commissie heeft als doel de belangen 

van de ouders die zijn aangesloten bij Wen’s Gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen. De 

oudercommissie vertegenwoordigt dan ook deze ouders. De oudercommissie heeft een adviesfunctie 

aangaande de kwaliteit van de gastouderopvang. De oudercommissie staat in nauw contact met 

houder van Wen’s Gastouderbureau. Gegevens over de oudercommissie is terug te vinden op de 

website van het gastouderbureau en is opgenomen in de documentatiemap die ouders en gastouders 

in hun bezit krijgen tijdens de eerste kennismaking met het bureau.  

 

8. KLACHTEN 

 

Binnen Wen’s Gastouderbureau en daarbuiten kunnen klachten in behandeling genomen worden. Dit is 

kenbaar gemaakt op de website en wordt met gastouders én ouders besproken tijdens de intake en het 

koppelingsgesprek. Bovendien wordt de klachtenregeling kenbaar gemaakt tijdens de 

evaluatiegesprekken met ouders. Wen’s Gastouderbureau heeft een interne klachtenregeling en is 

aangesloten bij de Geschillencommissie meer informatie zie: www.geschillencommissie.nl. 

 

9. BRANCHEVERENIGING 

 

Wen’s Gastouderbureau is lid van Brancheorganisatie Kinderopvang. Voorheen heette deze 

brancheorganisatie de MO-groep. Voor meer informatie hierover zie: www.kinderopvang.nl. 
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10. BEGELEIDING VANUIT WEN’S GASTOUDERBUERAU  

 

Wen’s Gastouderbureau streeft altijd naar het vervullen van wensen van vraagouders. De werving en 

selectie gebeurd op basis van vraag- en aanbod. Wen’s Gastouderbureau staat voor 

servicegerichtheid, persoonlijke benadering en aandacht voor de mens. ‘Professionaliteit is nooit 

voldoende bereikt’, is één van de motto’s waardoor met regelmaat workshops, cursussen en trainingen 

gevolgd worden in het kader van pedagogiek en waarbinnen het kind altijd centraal staat. Dit, met het 

oog op het kunnen bieden van een adequate begeleiding aan zowel de vraag- als gastouder.  

 

11. RECHTSVORM 

 

De rechtsvorm van Wen’s Gastouderbureau is Vennootschap Onder Firma (VOF). Marcel Vrijburg is naast 

Wendy Vrijburg – Boogerd mede eigenaar van het gastouderbureau.  

 

12. DOCUMENTEN 

 

Alle in dit visiedocument genoemde protocollen en formulieren worden aan de gastouder overhandigd 

tijdens de kennismaking en uiterlijk tijdens het koppelingsgesprek. Bovendien zijn de meeste documenten 

te downloaden via de website www.wensgastouderbureau.nl. Op verzoek kunnen documenten per mail 

of per post worden toegezonden. Wanneer een formulier wijzigt wordt dit kenbaar gemaakt door middel 

van de nieuwsbrief die maandelijks wordt verzonden aan alle bij Wen’s Gastouderbureau aangesloten 

vraag- en gastouders.  
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