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Inleiding
Voor U ligt het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau De kleine kroon. Hierin geven
wij een beschrijving van onze pedagogische visie, werkwijze en opvoedingsklimaat, die alle
gastouders aangesloten bij De Kleine Kroon, hanteren. In dit plan kunt U lezen op welke
wijze De Kleine Kroon in samenwerking met de gastouders, de zorg voor Uw kind invult en
wat wij als ‘Gastouderbureau’ belangrijk vinden om in ons programma te implementeren
zodat wij de beste zorg voor Uw kind kunnen garanderen.
Het beleidsplan is het gemeenschappelijke kader van waaruit gehandeld wordt en is
uitgangspunt voor de pedagogische werkplannen. In de werkplannen wordt beschreven
welke keuzes binnen de beleidskaders gemaakt worden en hoe deze in de praktijk tot uiting
komen. Hierin komt de eigenheid en specifieke sfeer van Gastouderbureau De kleine kroon
tot uiting.
Het pedagogisch beleidsplan geeft ook de gastouders richting, inspiratie en houvast bij het
pedagogisch handelen. Voor beiden is het een middel om de dagelijkse gang van zaken te
toetsen en waar nodig bij te stellen om te komen tot een optimale kwaliteit van
gastouderopvang. De regio-consulenten dragen er zorg voor dat alle gastouders op de
hoogte zijn van het algemeen pedagogisch beleid en dat dit in hun handelen uitgedragen
wordt.
Onze gastouders verzorgen kinderen in de leeftijd 0 tot 13 jaar, bij de vraagouder in huis of
bij de gastouder .
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Kennismaking
Zowel gastouders als vraagouders kunnen zich via het inschrijfformulier bij De Kleine Kroon,
inschrijven. Onze regio-consulente neemt dan contact op met de ouders voor een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de werkwijze van De Kleine Koon en het LRK-traject
uitgelegd. Elke gast- en vraagouder krijgt een vaste regio-consulente toegewezen waar zij te
allen tijde met vragen rondom de opvang terecht kunnen. Ook is de klantenservice altijd
bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 – 12:00 uur.
Er vindt een voorselectie gastouders plaats voordat De Kleine Kroon zal samenwerken met
de gastouder. De Kleine Kroon wil dat alle gastouders die ingeschreven staan allen hetzelfde
pedagogisch beleid, hanteren.
De regio-consulente beoordeelt of de gastouder voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de
Wet kinderopvang. Als dat het geval is, kan de opvang van start gaan.

Begeleiding en bemiddeling
De Kleine Kroon heeft een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot
stand brengen en onderhouden van een goede samenwerking tussen de vraagouders en
gastouder. Tweemaal per jaar wordt de opvanglocatie door de consulenten van De Kleine
Kroon bezocht.
Bij een nieuwe koppeling wordt ten eerste een koppelingsgesprek gevoerd voordat het
eerste huisbezoek plaatsvindt. Hiervoor worden zowel de vraag- als gastouders uitgenodigd.
Vervolgens vindt het eerste huisbezoek (voor de opvang start) plaats. Tijdens dit huisbezoek
wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd op het gebied van (brand)veiligheid en
gezondheid. Deze risico-inventarisatielijst wordt jaarlijks herhaald. Aan de hand van
vragenlijsten, doorloopt de regio-consulente samen met de gastouder een aantal punten op
de opvanglocatie met betrekking tot bovengenoemde thema's. Alle partijen worden na
afloop gevraagd de risico-inventarisaties nauwkeurig door te nemen en goed te keuren. Pas
als de gastouder, de vraagouder én de consulente hun akkoord hebben gegeven, wordt deze
risico inventarisatie lijst op de persoonlijke pagina ingevoerd. Mochten er na de
inventarisatie aanpassingen nodig zijn op de opvanglocatie, dan zullen deze binnen de
gestelde termijn doorgevoerd moeten worden door de vraagouder, dan wel de gastouder.
De regio-consulente voert controle hierop uit. Daarnaast evalueren we geregeld de
opvangsituatie met de gastouder en de vraagouder, hierbij komt ook het pedagogisch beleid
aan de orde.

Kassiersfunctie De Kleine Kroon
De facturatie en betaling van de kosten voor de gastouderopvang moet op grond van de wet
via het gastouderbureau verlopen, in dit geval gastouderbureau ‘De Kleine Kroon’. De
vraagouder mag de gastouder daarom niet rechtstreeks betalen. Als de vraagouder dit wel
doet, dan is de gastouder verplicht het betreffende bedrag aan de vraagouder terug te
betalen zodat de vraagouder het bedrag alsnog aan ‘De Kleine Kroon’ kan overmaken’
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De factuur bestaat uit de door de gastouder geregistreerde uren voor de maand waarin de
gastouderopvang heeft plaatsgevonden, vermenigvuldigd met het in de
Koppelingsovereenkomst afgesproken uurtarief van de gastouder en vermeerderd met de
Bureaukosten van één euro per uur, per kind.

Kosten voor de Opvang
Het uurtarief van de gastouder wordt bepaald door de gastouder zelf. De bijkomende
bureaukosten bedragen €24,95 per maand voor het hele gezin. Daarnaast brengt
gastouderbureau De Kleine Kroon voor het jaarlijks uitvoeren van de verplichte risico
inventarisatie en evaluatie een bedrag van € 79,95 in rekening. In 2014 krijgt de vraagouder
€5,37 per uur vergoed van de overheid. Het uurtarief is exclusief bijkomende
onkostenvergoeding. De eventuele onkostenvergoeding bepaalt de vraagouder in overleg
met de gastouder.

Visie en doelstelling
Gastouderopvang is professionele, kleinschalige en flexibele opvang verzorgd door een vaste
gastouder. Het is opvang waarbij optimaal tegemoet wordt gekomen aan de wensen en
eisen van ouders en hun kinderen. De gastouder vangt kinderen op in haar eigen huis of
komt de kinderen bij de ouders thuis verzorgen. Zij biedt kinderen de mogelijkheid om zich
in een huiselijke, veilige en vertrouwde omgeving, al dan niet samen met andere kinderen,
te ontwikkelen en te ontspannen. Gastouders zijn professioneel, voldoen aan de in de Wet
Kinderopvang gestelde deskundigheidseisen en zijn in staat de opvang van kinderen op een
goede en verantwoorde manier uit te voeren. Het welbevinden van het kind staat daarbij
centraal. Gastouderopvang streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden waarin het kind
zich geborgen en veilig voelt en aansluit op de thuissituatie. Tijdens de opvanguren is de
gastouder verantwoordelijk en heeft daarom een belangrijke bijdrage in de opvoeding. Goed
overleg tussen de ouders en de gastouder is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van
de opvang. Het is daarom belangrijk ouders en gastouders goed voor te lichten en alle
wensen en eisen helder te hebben. De Kleine Kroon heeft als taak de afstemming tussen
ouders en gastouder actief te ondersteunen. Gastouderbureau De Kleine Kroon werkt met
zelfstandige gastouders.
De gastouders sluiten, via bemiddeling door De Kleine Kroon, een overeenkomst met
individuele ouders met betrekking tot de opvang van hun kinderen. Het gastouderbureau
heeft geen arbeidsrechtelijke relatie met de gastouders.

Pedagogische uitgangspunten:
Voor ons betekent goede gastouderopvang een plek waar uw kind zich thuis voelt. Bij
Gastouderbureau De Kleine Kroon zijn gastouders aangesloten die het kind liefdevol
opvangen en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er
hygiënisch, veilig en er heerst een prettige en vrolijke sfeer.
Kwaliteit komt bij Gastouderbureau De Kleine Kroon tot uiting in de voorselectie van
gastouders, in de inrichting van de opvanglocatie, in het aanbod van uitdagend spelmateriaal
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en de zorg voor een smakelijk en gezond dieet. De wetenschap dat uw kind in een veilige
omgeving de dag doorbrengt geeft ons en U een goed gevoel.
Als basis voor het pedagogisch beleid gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:
-

-

-

Elk kind heeft er recht op dat aan de basisbehoeften, zoals behoefte aan voeding,
aandacht, geborgenheid en genegenheid wordt voldaan.
Elk kind heeft recht op respect en krijgt ruimte om zich op eigen wijze te
ontwikkelen.
Tegen een kind mag geen verbaal of fysiek geweld gebruikt worden.
Seksuele handelingen en intieme relaties in de contacten met het kind zijn onder
geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
Elk kind heeft recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het
noodzakelijk is om bepaald gedrag te verbieden, dienen gevoelens serieus te worden
genomen.
Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg.
Kinderen wordt veiligheid, geborgenheid in een vertrouwde en uitnodigende
omgeving geboden, waarbinnen ze de ruimte krijgen om ervaringen op te doen en
zich te ontplooien.
Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, daarbij rekening houdend met
de individuele behoefte van ieder kind.
Kinderen krijgen gevarieerde spelmogelijkheden en materialen aangeboden, passend
bij de ontwikkeling van het kind.
Kinderen krijgen zowel binnen als buiten voldoende ruimte geboden om veilig en
gevarieerd te kunnen spelen.
Ook chronisch zieke kinderen en kinderen met een handicap hebben recht op
gastouderopvang, voor zover hiermee de mogelijkheden van de gastouder niet
overvraagt worden.

Naast de basis voorwaarden staat De Kleine Kroon nog voor de volgende uitgangspunten:
Liefdevol opvoeden
Onze gastouders zijn geselecteerd voor hun liefde voor kinderen. Het zijn persoonlijkheden
die plezier beleven aan het omgaan met kinderen en behalve een verzorgende taak ook
graag met kinderen spelen. Het zijn positief ingestelde persoonlijkheden die de kinderen op
een positieve manier benaderen en interesse in het kind en al zijn eigenaardigheden
hebben.
Gezonde voeding
Een sterk lichaam én geest begint bij de juiste opvoeding. Veel voedsel werkt verzurend op
het lichaam en zorgt voor een disbalans in je lijf waardoor allergieën en ziektes makkelijker
grip kunnen krijgen. Wij letten daarom bij Gastouderbureau De Kleine Kroon sterk op een
gezond en evenwichtig voedselpatroon. Door veel verse groente en fruit te eten blijft je
lichaam beter in balans. Ook vinden wij dat eten een feestje moet zijn. Het moet lekker en
vers zijn. Verse stukjes haring van de visboer en verse vleeswaren van de keurslager en
uiteraard verse groente, fruit, juices en smoothies.
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Vertier
Kinderen houden van bewegen. Een dagelijks dansje met de kinderen/ het kind staat daarom
bij ons vast op het dagprogramma. Kinderen leren daardoor bewegen en sociaal soepel in
het leven te staan. Lekker vrij kunnen bewegen en zijn wie je bent, staat bij ons hoog in het
vaandel.
Behalve dat kinderen actief bezig zijn met vermaak, is een halfuurtje passief vermaak zoals
een tekenfilm of poppenkast kijken ook een belangrijk element in ons programma. Knus en
lekker rustig op de bank een halfuurtje een tekenfilm kijken vinden wij even belangrijk als
alle andere onderdelen uit het dagelijks programma, dat alle gastouders aangesloten bij De
Kleine Kroon hanteren.
Voorlezen
Taal is een belangrijk aspect en dient actief te worden ontwikkeld. De gastouder helpt de
taalontwikkeling bevorderen door te lezen, plaatjes te kijken, zang, taalspelletjes, en
geluidsspelletjes.
Een van de programma onderdelen van Gastouderbureau De Kleine Kroon is daarom ook
voorlezen. Dagelijks worden de kinderen voorgelezen. Dit stimuleert de taalvaardigheid en
vergroot de interesse in boeken op latere leeftijd. Kinderen leren dat (voor)lezen ontzettend
leuk is.
Gezondheid en Hygiëne
Om het overbrengen van ziekteverwekkers zo veel mogelijk te reduceren worden de hygiëne
maatregelen strikt opgevolgd door onze gastouders. Speelgoed mag bijvoorbeeld om
hygiënische redenen niet door kinderen in de mond gedaan worden, luiers worden direct na
het verschonen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd. Bij het verschonen van
kinderen wordt de aankleedmeubel na ieder kind ontsmet, alvorens een ander kind op
verschoond wordt. Speentjes en flesjes worden dagelijks uitgekookt en handen wassen voor
het eten en na het gebruik van de toilet is een standaard regel. Om ziekteverspreiding te
voorkomen dienen kinderen die ziek zijn in het eigen huis opgevangen te worden totdat zij
hersteld zijn en geen risico meer vormen voor anderen.
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid (RIG) uitgevoerd.
Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat de
gastouder dan wel de vraagouder eraan moeten doen om de gezondheidsrisico’s te
verkleinen.
Al onze gastouders zijn in het bezit van een EHBO-certificaat. De gastouder gaat zeer
zorgvuldig om met ziektes en is erop gespitst vroegtijdig problemen te herkennen.
De gastouders volgen de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: "gezondheidsrisico’s bij
gastouderopvang". Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de
herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van
medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen
kan worden als het ziek is. Op deze manier proberen wij met U samen ziektes buiten de deur
te houden.
Fysieke veiligheid
Behalve de al eerder genoemde emotionele veiligheid is ook de fysieke veiligheid uiteraard
van groot belang. Veiligheid is voor gastouderbureau De Kleine Kroon daarom een constante
aandachtspunt.
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Iedere dag wordt er door de gastouders nagegaan of de veiligheid van de kinderen
voldoende gewaarborgd is. Veiligheid is goed controleerbaar omdat het gaat om
feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, is het speelgoed niet kapot
etc.?
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid (RIV)uitgevoerd. Aan
de hand daarvan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wat de gastouder dan
wel de vraagouder eraan moet doen om de veiligheidsrisico’s te verkleinen.
Creatieve ontwikkeling
Knutselen onder begeleiding van de gastouder stimuleert de creativiteit en de motorische
ontwikkeling van kinderen. Daarom knutselen de kinderen geregeld met de gastouder. De
gastouder stimuleert dit door het aanbieden van verschillende soorten materialen en
activiteiten. Dat kan met creatief materiaal zoals papier, krijt, klei of (vinger)verf. Leren
omgaan met materialen is een onderzoekende bezigheid waarbij het kind de mogelijkheden
en eigenschappen leert kennen.
Luisteren naar muziek en zingen van liedjes zijn ook belangrijk voor een kind. Zelf actief bezig
kunnen zijn met deze activiteiten is voor een kind belangrijk.
Natuurbeleving
Gastouderbureau De Kleine Kroon vindt natuurbeleving erg belangrijk. Om de natuur
dagelijks dichterbij te brengen organiseert de gastouder geregeld een uitje naar het park,
het bos of de kinderboerderij. Heeft de gastouder ook een tuin, dan zou deze eventueel ook
als moestuintje kunnen dienen voor de kinderen. Kinderen kunnen dan zelf hun groente en
fruit kweken. Elk seizoen wordt er gezamenlijk een seizoen maaltijd bereid.
Rust, Ritme en regelmaat
Terug naar de basis, rust, ritme en regelmaat. Behalve uitdaging hebben kinderen vooral
veel behoefte aan rust, ritme en regelmaat. In de slaapruimtes (van de gastouder) kunnen
kinderen een dutje doen en tot rust komen. De gastouder zorgt er daarom voor dat de
slaapruimtes zo stil mogelijk zijn.
Doordat alle gastouders aangesloten bij De Kleine Kroon werken met een vast programma,
bieden we kinderen ook op die manier regelmaat aan. Door middel van liedjes en
handelingen die dagelijks herhaald worden weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn.
Handen wassen, zingen geeft aan dat we aan tafel gaan om te eten, knus een boekje lezen
betekent dat we daarna gaan slapen etc.

De Vier Pedagogische Doelen (+1)
1. Overdracht van normen en waarden
Waarden en normen spelen uiteraard ook een rol in de hiervoor genoemde
aandachtsgebieden.
Bij morele competenties denken we aan:
-

besef dat eigen handelen iets te weeg kan brengen in de wereld, inzicht in oorzaak en
gevolg en consequenties van handelen
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- motivatie om anderen ter wille te zijn en om niemand pijn te doen
- leren van goede manieren
- leren van sociale regels
- vermogen om te gehoorzamen
- vermogen en moed om voor zichzelf op te komen
- controle over eigen gedrag en emoties
- morele gevoelens als trots, schuld en schaamte
- omgaan met en respect voor diversiteit

Daarnaast zijn er een aantal specifieke thema’s die betrekking hebben op het overdragen
van waarden en normen. Bij alle thema’s geldt; wat je ook tegen kinderen zegt, je eigen
houding en je eigen daden zijn doorslaggevend; deze maken op kinderen meer indruk dan
alles wat je zegt! Juist op het punt van waarden en normen is overeenstemming tussen
ouder en gastouder essentieel.
2. Sociaal-emotionele veiligheid en ontwikkeling
Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen tijdens
de opvang. Het belangrijkste is wel dat de gastouder ‘er is’ voor een kind; ze gaat een relatie
met het kind aan en zorgt dat ieder kind een eigen plekje heeft. Zij zorgt voor veiligheid door
goed te kijken en te luisteren en de gevoelens van het kind serieus te nemen. De gastouder
probeert de gevoelens van de kinderen zoals blijdschap, woede, verdriet, angst en
onverschilligheid te verwoorden. Het kind leert hierdoor de gevoelens van zichzelf en van
anderen te herkennen en ermee om te gaan.
3. Sociale competenties en ontwikkeling
Hieronder verstaan we de competenties die te maken hebben met de sociale omgang met
anderen. We denken daarbij aan:
-

vertrouwen in anderen en vaardigheden om hulp te vragen en ontvangen, besef van
verbondenheid en afhankelijkheid
verbondenheid met familie, de gastouder, bewustwording van identiteit, sekse,
leeftijd en persoonlijke kenmerken
anderen aanvoelen en anticiperen op elkaars gedrag, imiteren
initiatief nemen en volgen en leiding accepteren
geven en ontvangen van hulp
positief bijdragen aan het geheel
samen spelen en meedoen met de groep, delen met anderen
problemen en conflicten oplossen
zorg voor de natuur

Belangrijk aspect van de sociale ontwikkeling is de ervaring hoe om te gaan met andere
kinderen en volwassenen. Door het omgaan met anderen leert het kind de uitwerking van
zijn gedrag op anderen (dan de eigen ouders) kennen. Mede hierdoor krijgt het kind inzicht
in zijn eigen gevoelens en leert het de reactiemogelijkheden van anderen kennen. Tevens
leert het kind de betekenis van troosten, helpen, rekening houden met de ander en omgaan
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met conflicten. De gastouder helpt het kind bij het verder ontwikkelen van sociale kennis en
vaardigheden, die het gezellig samen zijn en spelen met elkaar bevorderen.
4. Persoonlijke competenties, verstandelijke en creatieve ontwikkeling
Emotionele competenties
Competenties die te maken hebben met de manier waarop het kind zichzelf ervaart en met
de wijze waarop hij of zij emoties kan reguleren:
-

bewustwording van zichzelf in relatie tot belangrijke anderen
zelfvertrouwen; vertrouwen op eigen kracht en vermogen
vermogen om emoties te reguleren door ze te uiten op een sociale maniercontrole
hebben over impulsen, frustratietolerantie
geconcentreerd (alleen) spelen en vasthouden aan een plan; doorzettingsvermogen
positieve levenshouding, plezier in eigen lijf en leven, plezier in het omgaan met
anderen

Motorische en zintuiglijke competenties
Competenties die te maken hebben met zintuiglijk en motorische ervaringen en
vaardigheden:
-

grof motorische vaardigheden (kruipen, lopen, rennen)
fijn motorische vaardigheden
bewegen op muziek en maken van ritmische bewegingen
plezier in bewegen; gevaar onderkennen en niet angstig zijn
waarnemen van en plezier in zintuiglijke ervaringen als voelen, ruiken, horen,
proeven, zien
zelfredzaamheid bij persoonlijke verzorging

Cognitieve competenties
Competenties op het gebied van verstandelijke vermogens:
- kennis en inzicht in de sociale wereld
- empathie; begrijpen en benoemen van emoties en bedoelingen, perspectief nemen
- begrijpen van verhalen en wat geschreven taal is
- kennis en inzicht in de natuur; dieren, planten, elementen, seizoenen
- kennis en inzicht in de fysieke wereld en wetmatigheden
- kennis van verhoudingen, verzamelingen, hoeveelheden
- onderzoekende houding, nieuwsgierigheid
- vaardigheden en plezier in bouwen
- vaardigheden om problemen op te lossen; logisch denken
Communicatieve competenties
Competenties die te maken hebben met het contact maken met anderen en uitdrukking
geven
aan eigen gedachten en gevoelens:
- praten en communiceren met anderen, eventueel tweede taalverwerving
- non verbale communicatie begrijpen en gebruiken
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-

beurt nemen en geven
gemotiveerd zijn om anderen te begrijpen en jezelf begrijpelijk te maken
luisteren naar een verhaal
kijken naar en begrijpen van plaatjes en foto’s
begrijpen van de betekenis van geschreven taal

Creatieve en beeldende competenties
Competenties die te maken hebben met uitdrukken van gevoelens en gedachten, anders dan
in taal:
- dans en beweging
- zingen en muziek maken
- tekenen, verven en beeldende uitingen
- bouwen en constructies van klein en groot materiaal
- expressie van zorg voor andere mensen, dieren en planten
5. Opvang in een veilige en gezonde omgeving
We creëren ten behoeve kinderen in de gastouderopvang een situatie waarin betrokkenen
gezondheid- en veiligheidsrisico’s onderkennen en het handelen erop gericht is om ziekte en
ongevallen te voorkomen. Het gedrag van kinderen, ouders en gastouders staat centraal in
de risico inventarisatie die meer bewust maakt van de risico’s en helpt om deze tot een
aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Gezondheid
Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Directe verbanden zijn doorgaans
moeilijk aantoonbaar. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid
zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als
er in de woning van de gastouder slechts incidenteel zieke kinderen zijn, betekent dit niet
automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk
gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid
ondermijnen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ongezonde binnenlucht,
verbrandingsgassen en zwevende deeltjes microstof; stoffen die op termijn
luchtwegaandoeningen kunnen veroorzaken.
Een gezond kind voelt zich prettiger en ontwikkelt zich beter. Behalve veiligheid en hygiëne
zijn er allerlei factoren die een goede gezondheid kunnen bevorderen. Daarbij denken we
aan: gezonde en voedzame voeding, hygiënisch bereiding van voedsel, regelmatig naar
buiten gaan, niet roken in het bijzijn van kinderen, rekening houden met allergie of
intolerantie, voldoende rust inbouwen, kleding aangepast aan binnen- en of
buitentemperatuur, aandacht (ook voor zieke
kinderen).
Bij de risico-inventarisatie gezondheid worden vier categorieën gezondheidsrisico’s
uitgewerkt die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid van de
kinderen, gedurende het verblijf in de woning waar de kinderen worden opgevangen. Het
betreft gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen, gezondheidsrisico’s als gevolg
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van het binnen- en buitenmilieu en tenslotte gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het
uitblijven van) medisch handelen.
Veiligheid
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen
ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat
wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Omdat het voor de gastouder onmogelijk is
om elke minuut van de dag het gedrag van de kinderen in de gaten te houden, is een veilige
omgeving van groot belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en
pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het
bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende leermomenten.
Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een
aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen
worden. In een omgeving waar kinderen spelen, wordt niet altijd alles gebruikt waar het
voor bestemd is. Dit is een belangrijke reden waarom u moet zorgen voor een veilige
omgeving. Het gedrag is minstens zo belangrijk. Juist in een omgeving waar kinderen
experimenteren en ontdekken, heeft veiligheid een heel dynamisch karakter. Het
gedrag van kinderen in relatie tot de omgeving staat centraal bij de risico inventarisatie.
Door de opvangwoning op deze wijze te bekijken op de thema’s verbranding, vergiftiging,
verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en
snijden komt er een realistisch beeld naar voren. De risico’s kunnen op maat beoordeeld
worden. Zo is een onafgedekt stopcontact gevaarlijk voor een kind van 1 jaar, maar geen
probleem voor een 8-jarige. Kennis van en ervaring met kinderen is dus het uitgangspunt, en
niet de kennis van technische normen en eisen.
Verslag Veiligheid en Gezond
Het gastouderbureau maakt jaarlijks een totaalverslag met daarin een beknopte en
overzichtelijke samenvatting van alles wat er op het gebied van veiligheid en gezondheid (in
alle woningen waar opvang plaatsvindt) is gebeurd. In het verslag worden volgende zaken
opgenomen:
• Wanneer en door wie de inventarisatie van de woningen zijn uitgevoerd.
• Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de inventarisaties.
• Een overzicht van de lijst met geregistreerde ongevallen en gevaarlijke situaties (en de
genomen maatregelen).
• Een overzicht van de belangrijkste actiepunten en de geplande acties.
• Een overzicht van maatregelen die getroffen zijn om de veiligheid en gezondheid te
vergroten of om risico’s te reduceren.
• Hoe en wanneer ouders over de veiligheid en gezondheid in de gastouderopvang zijn
geïnformeerd.

Pedagogisch werkplan van de gastouder
1. Sociaal- emotionele veiligheid en ontwikkeling in de praktijk:
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-

De gastouder reageert sensitief en responsief op kinderen en hun basisbehoeften
waarmee ze zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat.

-

De gastouder zorgt voor een duidelijke structuur en vertrouwde rituelen en benoemt
en legt gebeurtenissen, handelingen en gevoelens uit aan kinderen.

-

Een belangrijk moment van de dag is het brengen en ophalen van het kind door de
ouders, of het weggaan en thuiskomen bij opvang in eigen huis. Afscheid nemen van
de ouders is voor veel kinderen moeilijk, vooral in het begin. Het moment van
afscheid nemen moet voor het kind (en voor de ouders) duidelijk zijn en niet onnodig
lang duren. Het instellen van een ritueel kan helpen, maar we laten de kinderen wel
op hun eigen manier afscheid nemen. Ook bij het ophalen van het kind, of het
thuiskomen van de ouders is er duidelijkheid gewenst. Wordt er bijgepraat tussen
ouders en gastouders, wie zorgt er bijvoorbeeld voor dat het kind zijn jas aandoet of
wie spreekt het kind (wanneer nodig) aan op zijn gedrag etc.? Om te voorkomen dat
het ophalen of thuiskomen rommelig verloopt, is het belangrijk dat ouders en
gastouders hier van tevoren afspraken met elkaar over maken.

-

Een vast dagindeling geeft een kind een veilig gevoel; een strak schema is niet nodig,
een paar vaste punten op een dag zijn voldoende. Het is belangrijk om daarbij de
individuele behoefte van kinderen niet uit het oog te verliezen; eventueel wordt
hiervoor van de vaste indeling afgeweken. Een dagindeling kan gebaseerd worden op
dagelijks terugkerende gebeurtenissen als eten, drinken, slapen, een
voorleesmoment, drinken na schooltijd of deelnemen aan activiteiten buitenshuis.
Ook naar buiten gaan, als het weer het enigszins toelaat, neemt de gastouder op in
het dagelijks patroon.

-

De gastouder zorgt dat er voldoende rustmomenten en rustige activiteiten op een
dag zijn. Kinderen voelen zich hier prettig door. Gastouders bevorderen dit door het
scheppen van een rustige omgeving en een matig gebruik van radio en televisie. Er is
voor ieder kind een rustige slaapplaats in een afzonderlijke slaapruimte. De
gastouder heeft een box waarin kinderen tot minimaal de leeftijd van 1 jaar rustig
kunnen spelen. De gastouder zorgt voor een eigen speelhoek voor de oudere
kinderen. De gastouder zorgt ervoor dat ze zelf als verzorger ook uitgerust is.

2. Sociale competenties en ontwikkeling in de praktijk:
-

De gastouder betrekt het kind bij activiteiten en de groep, door bijvoorbeeld het kind
extra aandacht te geven of het groepsproces als geheel bij te sturen.

-

De gastouder laat het kind ‘meedraaien’ in het gezin en geeft het (kleine) taakjes. Het
kind leert bepaalde vaardigheden en verantwoordelijkheden, maar ook dat als je
samenwerkt je iets kunt bereiken. Kinderen vinden het meestal leuk om te ‘helpen’.
Dit kan zijn; soppen, plantjes water geven, tafel dekken, was vouwen, stoep vegen
etc. Jonge kinderen voelen zich dan groot en de oudere kinderen ervaren dat zij een
belangrijke bijdrage kunnen leveren en dat dit gewaardeerd wordt.
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-

Kinderen kunnen bij de gastouder niet alleen te maken hebben met andere
gastkinderen, maar eventueel ook met de eigen kinderen van de gastouder. Zij
moeten leren de aandacht van de gastouder te delen met de andere kinderen. Ieder
kind heeft recht op voldoende aandacht van de gastouder en het ene kind mag niet
bevoordeeld worden ten opzichte van de anderen.

-

De gastouder zorgt ook dat er activiteiten buitenshuis plaatsvinden. Ze maakt
uitstapjes naar bijvoorbeeld de speeltuin of de kinderboerderij. Dit is leerzaam voor
jonge kinderen en biedt afwisseling en nieuwe ontdekkingsmogelijkheden.
Afhankelijk van de afspraken die ouders en gastouder hierover maken, kunnen
schoolgaande kinderen met vriendjes spelen of bijvoorbeeld deelnemen aan clubs.

3. Persoonlijke competenties, verstandelijke en creatieve ontwikkeling in de praktijk:
-

Taalontwikkeling: Het is belangrijk dat kinderen leren communiceren met anderen;
verbale communicatie door de gastouder maakt daar deel van uit. Praten met
kinderen, en daarbij zelf duidelijk en verstaanbaar Nederlands praten, helpt kinderen
zich goed uit te drukken. Ook samen zingen en lezen biedt hiervoor alle gelegenheid.
Kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is vragen extra aandacht.

-

Expressie en constructie: De gastouder biedt kinderen de mogelijkheid om door
middel van verschillende activiteiten en met behulp van verschillende materialen hun
gevoelens te uiten, zoals grafische expressie (met potlood, verf en krijt), beeldende
expressie (klei, zand/water, brooddeeg, papier/karton) of dramatische expressie
(verkleedkleren, lappen), muziek, zang en dans. Met bouwen, puzzelen en
constructiespel ontwikkelen kinderen zowel hun handvaardigheid als hun
denkvermogen.

-

Radio, televisie, computers: Een steeds terugkerend punt bij bemiddeling tussen
gast- en ouders is het gebruik van radio, cd-speler, televisie en voor oudere kinderen
de (spel)computer. Staat de radio wel of niet aan? Mag een kind wel of geen televisie
of video kijken en welke programma’s dan en hoe vaak? Dit soort zaken hoeft niet
weggehouden worden van kinderen, het hoort bij hun leven. Bewust en matig !
gebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, op voorwaarde dat het
programma aansluit bij de leeftijd van het kind en dat er geen films of spelletjes
worden gebruikt met een overdaad aan geweld.

-

Zelfredzaamheid: De gastouder stimuleert de zelfredzaamheid van kinderen door hen
de gelegenheid te geven dingen zelf te doen. Kinderen voelen zich trots en groot als
zij zelfstandig bepaalde werkjes of activiteiten kunnen uitvoeren. Dit vergroot hun
zelfvertrouwen en geeft hen een positief zelfbeeld. De gastouder gunt kinderen de
tijd om het zelf te doen en laat hen daarbij in hun waarde, ook als dat iets langer
duurt dan wanneer de gastouder het zelf zou doen. In de dagelijkse gang van zaken
doen zich naast spelmomenten, talloze momenten voor die wat dit betreft gebruikt
kunnen worden, zoals tijdens het eten, zelf aankleden, zelf naar de wc gaan, handen
wassen, enzovoort.
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-

Motorische ontwikkeling: Binnen de motorische ontwikkeling maken we onderscheid
tussen grove en fijne motoriek. De gastouder stimuleert in rustig spel de fijne
motoriek betreffende kleine bewegingen van handen en vingers. Bijvoorbeeld het
leggen van een puzzelstukje, het sturen van een potlood, spelen met zand of het
vasthouden van een lepel. De gastouder zorgt ervoor dat de kinderen de ruimte
hebben om te bewegen en zich lichamelijk uit te leven. De grove motoriek wordt
aangesproken bij bijvoorbeeld springen, dansen, stoeien, (hard)lopen, traplopen etc.

4. Overdracht van normen en waarden in de praktijk:
-

omgaan met anderen: Om te bevorderen dat kinderen leren op een positieve manier
met anderen om te gaan, legt de gastouder in de omgang met het kind accent op
respect, de ander in zijn waarde laten, de ander ruimte geven, helpen als dat nodig is,
eerlijkheid en anderen (mensen en dieren) geen pijn doen of plagen. De gastouder
probeert dit te bereiken door zelf het goede voorbeeld te geven, door erover te
praten en uitleg te geven, maar ook door het kind zelf te stimuleren. Afhankelijk van
de situatie kiest zij ervoor ongewenst gedrag te negeren of te corrigeren vanuit een
positieve benadering.

-

omgaan met verschillen: Een open houding in het omgaan met verschillende mensen
is belangrijk. We denken hierbij aan mensen en kinderen uit andere culturen, aan
mensen met een andere levensstijl, religieuze of politieke overtuiging of aan mensen
met een handicap. Uitgangspunt is respect en acceptatie. De gastouder brengt dit op
de kinderen over door erover te praten en dingen uit te leggen als hiervoor een
aanleiding is.

-

Rolpatronen: De gastouder treedt ieder kind in de eerste plaats als kind tegemoet.
Rollen en rolpatronen dienen niet van tevoren vast te liggen; jongens en meisjes
krijgen in hun spel dezelfde keuzemogelijkheden. Gastouders praten hierover met
kinderen als dat zo uitkomt.

-

Seksualiteit: In bepaalde situaties, zoals bij het verschonen, naar de wc of in bad
gaan, is het geen probleem dat kinderen elkaar bloot zien. Seksualiteit maakt deel uit
van de totale ontwikkeling van kinderen en kan dus ook aan de orde komen bij de
gastouder. Uitgangspunt is dat kinderen zich ook op dit terrein veilig voelen.
Kinderen willen soms doktertje spelen. Dit is geen probleem, maar gastouders dienen
erop te letten dat kinderen niet tegen hun zin betrokken worden bij het spel van
anderen en dat kinderen elkaar geen pijn doen. Als ouders duidelijk andere grenzen
stellen en er bijvoorbeeld problemen mee hebben dat anderen hun kind bloot zien
houdt de gastouder hier rekening mee.

-

Regels: Afspraken die de gastouder met de kinderen maakt zorgen dat een
opvangdag plezierig verloopt. Kinderen hebben behoefte aan grenzen en regels
kunnen daarbij helpen. De regels scheppen duidelijkheid en geven de grenzen aan
van wat wel en niet toelaatbaar is. Regels dienen consequent gehanteerd te worden,
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maar wel aangepast aan leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind. De gastouder
geeft de kinderen uitleg (op hun eigen niveau) over het waarom van bepaalde regels.
Als voorbeeld noemen we hier het eten. Dit is een rustpunt in de dag en het is goed
om een aantal regels af te spreken, bijvoorbeeld; handen wassen voor het eten,
wachten met eten totdat iedereen wat op zijn bord heeft, elkaar smakelijk eten
wensen, bestek (leren) gebruiken, niet met volle mond praten, niet knoeien met
eten, verschillende soorten eten (leren) eten, aan tafel blijven totdat iedereen klaar
is met eten.
-

straffen en belonen: Soms leidt overtreding van regels tot straf; een maatregel om
aan te geven dat er grenzen overschreden zijn en om het ongewenste gedrag te
stoppen. Als het negeren van ongewenst gedrag er niet toe leidt dat het gedrag
stopt, spreekt de gastouder het kind aan op dit ongewenste gedrag. Zij laat afkeuring
blijken over dit gedrag, niet over het kind als persoon! De gastouder legt uit welk
gedrag ongewenst is en waarom. Als er ‘sancties’ gehanteerd worden, worden
sancties gebruikt die ook uitgevoerd kunnen worden (waarmaken); bijvoorbeeld wel
het kind apart zetten (dit is uitvoerbaar), maar niet zeggen dat het kind straks niet
mee naar buiten mag (terwijl je weet dat je het kind niet alleen in huis zult
achterlaten). Het is belangrijk dat sancties vrij snel volgen op de ‘overtreding’, zodat
het kind de relatie tussen gedrag en sanctie begrijpt. Straf wordt alleen ingezet op
een positieve manier. Er wordt nooit gestraft door middel van slaan of ander
lichamelijk of geestelijk geweld. Belonen is niet per definitie de keerzijde van straf;
niet elk ‘gewenst gedrag’ hoeft nadrukkelijk beloond te worden. Als een kind beloond
wordt, gebeurt dit bij voorkeur niet met snoep of materiële middelen. De gastouder
laat weten dat ze bepaald gedrag waardeert en beloont liever door een knuffel of
door samen met het kind iets leuks te gaan doen. Tenslotte werkt de gastouder vele
malen vaker met belonen dan met straffen.

-

omgaan met andermans spullen: Iedereen heeft recht op een eigen plekje en eigen
spullen. Een ander mag die spullen niet beschadigen of afpakken. Als kinderen deze
norm overtreden geeft de gastouder uitleg over de gevolgen van hun gedrag;
eventueel neemt zij maatregelen om negatief gedrag te stoppen.

-

omgaan met natuur en milieu: Een leefbare wereld is belangrijk en we willen daarom
graag dat kinderen aandacht en respect hebben voor de natuur en hun leefmilieu. De
gastouder praat erover en geeft hen praktische informatie. Zij stopt negatief gedrag
en confronteert hen met de gevolgen van negatief gedrag.

-

Taalgebruik: Goed taalgebruik is belangrijk in de communicatie met anderen.
Gastouders geven het goede voorbeeld, geven uitleg over woorden en geven
kinderen ruimte en aandacht om hun verhaal te vertellen. Om goed taalgebruik te
bevorderen; praat de gastouder veel met het kind, let zij op haar eigen taalgebruik,
gebruiken zij en haar huisgenoten geen grove taal en maakt zij regelmatig gebruik
van liedjes en boeken.

5. Opvang in een veilige en gezonde omgeving in de praktijk:
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-

Inventarisatie: De gastouder (en ouder) voert samen met de
bemiddelingsmedewerkster voorafgaand aan de opvang en daarna jaarlijks een risico
inventarisatie uit in de opvangwoning. Dit is nodig omdat de situatie met betrekking
tot veiligheid en gezondheid geen statische kwestie is. Elke woning, nieuw of oud,
verandert voortdurend. Bovendien heeft u te maken met kinderen van verschillende
leeftijden en is er een wisselwerking tussen omgeving en het gedrag van de kinderen.
Het gastouderbureau zorgt dat bij het uitvoeren van de risico inventarisatie gebruik
wordt gemaakt van de methode en bijbehorende lijsten van de MO-groep. We
adviseren daarnaast iedere gastouder en ouder om de ‘Checklist Brandveiligheid’
goed door te lezen.

-

Registratie: Een veilige en gezonde opvang betekent anticiperen op risico’s. Elke dag
kunnen zich risico’s voordoen waar de gastouder nog niet eerder bij heeft
stilgestaan. Voorvallen die vandaag met een sisser aflopen, kunnen morgen net zo
goed een heel andere wending nemen. Het is jammer wanneer de ervaringen van
gastouders niet gedeeld worden, want van deze ervaringen kan geleerd worden.
Daarom is het belangrijk om ook andere gastouders goed te kunnen informeren over
daadwerkelijke ongevallen en situaties waarbij een ongeval zou kunnen gebeuren. De
registratie van ongevallen is hierbij van groot belang. In bijlage 5a is het
‘Registratieformulier Ongevallen’ dat hiervoor gebruikt dient te worden te vinden.

-

Actieplan en maatregelen: De inventarisatie en registratie hebben inzichtelijk
gemaakt waar risicovolle situaties zijn in de opvangwoning. Voor veel risico’s zijn
standaard oplossingen, denkt u hierbij aan het plaatsen van traphekjes,
brandmelders of het afdekken van een vijver. De eigen ervaring van de (gast)ouder
met de woning en kinderen kan ook leiden tot een ander inzicht en een nog niet
genoemde oplossing. Het gastouderbureau stelt samen met de gastouder (en ouder)
een actieplan op waarin staat welke gepaste (preventieve) maatregelen en of
oplossingen er getroffen worden die effectief en adequaat zijn. Daarnaast wordt
vastgelegd wie de maatregelen uitvoert en wanneer deze gerealiseerd zullen zijn. Het
gastouderbureau zorgt voor een afschrift van het actieplan voor de gastouder (en
huisgenoten) en de ouders zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de
uitkomsten van de risico-inventarisatie en het daaruit voortvloeiende plan van
aanpak.

-

En verder: Bij ziekte van een kind wordt contact opgenomen met de ouders, zo nodig
wordt een arts ingeschakeld. Indien nodig wordt de ouders van een ziek kind
gevraagd om het kind op te halen wanneer het in het huis van de gastouder wordt
opgevangen. Bij ongelukjes in en om het huis is het belangrijk eerste hulp te kunnen
verlenen, eventueel in afwachting van een arts. Iedere gastouder hoort een complete
verbanddoos in huis te hebben, die regelmatig gecontroleerd wordt op
houdbaarheidsdata van de diverse materialen. Daarnaast horen telefoonnummers
van artsen binnen handbereik te zijn. Ook de gezondheid van de gastouder is van
belang; als de gastouder niet fit is kan zij haar werkzaamheden minder goed
vervullen. Voeding voor kinderen moet gezond en voedzaam zijn. Gezond eten is
belangrijk voor een goede lichamelijke ontwikkeling. Met de behoeften van het kind
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en de wensen van de ouder wordt rekening gehouden. Het klaarmaken van voedsel
gebeurt op een hygiënische wijze.

Kwaliteitscriteria
Iedere gastouder en opvang aan huis dient aan een aantal (wettelijke) voorwaarden te
voldoen om bemiddeld te kunnen worden door Gastouderbureau De Kleine Kroon.
De gastouder of opvang aan huis heeft voor aanvang van de opvang een uitgebreid
persoonlijk intakegesprek met De Kleine Kroon. Onderstaande kwaliteitscriteria gelden voor
alle gastouders en worden voor de start van de opvang en daarna jaarlijks persoonlijk
getoetst door de
bemiddelingsmedewerkster.
Criteria gastouder algemeen
-

-

In bezit van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn óf een gelijkgesteld
diploma of EVC certificaat.
In bezit van een geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen volgens de eindtermen
van het Oranje Kruis.
In bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 2 maanden bij aanvang
van de werkzaamheden) ook voor huisgenoten vanaf 18 jaar indien opvang
plaatsvindt in huis bij de gastouder. Partner en huisgenoten staan achter de
werkzaamheden van gastouder.
Eventuele eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
Geen contact gehad met politie en/of jeugd- en zedenzaken.
Positieve houding tegenover opvang van kinderen door anderen dan eigen ouders.
Respect voor verschillende culturele achtergronden en opvoedingsideeën.
Fysiek en geestelijk gezond en evenwichtige persoonlijkheid die in staat zijn is het
goed begeleiden van kinderen.
Is minimaal 18 jaar, heeft ervaring in verzorgen en begeleiden van kinderen en is
minimaal een half jaar beschikbaar voor het werk als gastouder.
Kan Nederlands lezen, schrijven en spreken tijdens de opvang (of een streektaal
spreken).
Is telefonisch goed bereikbaar tijdens haar werk.
Heeft bij de opvang vanaf 4 kinderen een achterwacht beschikbaar die in geval van
calamiteiten snel aanwezig kan zijn.
Is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid als gastouder.
Is zich bewust van zijn/haar dienstverlenende functie als gastouder en daaruit
voortkomende consequenties.
Is, evenals haar gezinsleden, in het bezit van een WA verzekering.
Is integer, kan beroepsgeheim hanteren en respecteert privacygevoelige gegevens.
In staat privé- en gezinsomgeving en –situatie te combineren met werkomgeving.

Criteria aantal kinderen
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-

-

De gastouder mag maximaal 6 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar
(inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar).
De gastouder mag maximaal 5 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
(inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar).
De gastouder mag maximaal 4 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 en 1 jaar,
waarvan maximaal 2 kinderen in de leeftijd van 0 jaar (inclusief eigen kinderen in
deze leeftijd).
De gastouder heeft bij de opvang vanaf 4 kinderen een ‘achterwacht’ beschikbaar die
in noodgevallen binnen ‘ambulance aanrij tijden’ in de opvanglocatie aanwezig kan
zijn.

Criteria gastouder in relatie tot ouders
-

-

Staat open voor feedback.
Kan zich inleven in de situatie van de ouders en kan zelf gesprekken beginnen,
onderwerpen aankaarten.
Is in staat op een professionele manier contact met de ouders te onderhouden en
afspraken te maken
Heeft probleem signalerend vermogen aangaande afstemming met de ouders.
Neemt behoeften en wensen van de ouders als uitgangspunt.
Zorgt voor een overdracht die naar tevredenheid van alle betrokkenen verloopt.
Kan (in overleg met de ouders) het dagritme van het kind bepalen.
Mag een kind niet meenemen in de auto tenzij de ouder hiervoor toestemming geeft,
de gastouder gebruikt hierbij dan een officieel goedgekeurde autostoel en heeft een
AVP (inclusief inzittendenverzekering) afgesloten.
Mag een kind niet meenemen op de fiets tenzij de ouder hier toestemming voor
geeft, de kinderen dienen dan minimaal 9 maanden oud te zijn en er wordt een
officieel goedgekeurde fietsstoel gebruikt en eventueel een helm.

Criteria gastouder in relatie tot kinderen
-

Biedt veiligheid, warmte en geborgenheid.
Gaat graag met kinderen om.
Bewust van verantwoordelijkheid als gastouder en laat kinderen niet alleen en laat
het toezicht nooit aan anderen over.
Besef van hygiënische omgeving en hygiënisch werken.
Professioneel handelen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Stressbestendig en besluitvaardig; blijft kalm bij onverwachte gebeurtenissen en
weet snel en effectief te handelen. Biedt continuïteit en stabiliteit.
Kan organiseren en improviseren.
Qua taalvaardigheid in staat zijn tot het begeleiden van kinderen.
Emphatisch.
Positief om kunnen gaan met kinderen.
Heeft kennis van ontwikkelingsproces van kinderen en staat positief ten opzichte van
de 4 pedagogische doelen en kan deze m.b.v. het pedagogisch werkplan in praktijk
brengen.
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-

-

Effectief herkennen en het op gepaste wijze bespreekbaar maken van
ontwikkelingsproblemen bijvoorbeeld opvallend gedrag, achterstanden,
verwaarlozing, mishandeling en herkennen van ontwikkelingsfasen. Afwisseling
tussen verschillende soorten activiteiten (actie versus rust) kunnen aanbrengen.
Kunnen overbrengen van normen en waarden aan kinderen.
Flexibel in kunnen spelen op gebeurtenissen en programma aanpassen indien nodig.
Kunnen bevorderen van zelfvertrouwen en relaties met anderen.
Kan grenzen stellen en houdt overzicht.

Criteria gastouder in relatie tot gastouderbureau
-

-

Geeft blijk van een goede uitvoering van het pedagogische, veiligheid- en
gezondheidsbeleid. Kan kwaliteitsnormen aannemen en wil deze uitvoeren.
Wil zichtbaar kennisnemen van (nieuwe) kwaliteitseisen en verbetermogelijkheden.
Staat open voor suggesties en nieuwe regelgeving vanuit de overheid/
gastouderbureau.
Is bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en staat gedurende de opvang
open voor (geplande en soms ongeplande) bezoeken ten behoeve van evaluatie,
begeleiding en risico-inventarisatie.
Voert jaarlijks (m.b.v. gastouderbureau) een risico inventarisatie in de opvangwoning
uit.
Zoekt communicatie c.q. hulp als hij/zij problemen ervaart in werk of privésituatie.
Is bereid tot het volgen van (deels) verplichte cursussen, e-learning modules,
themabijeenkomsten en/of trainingen.
Is betrouwbaar in het nakomen van afspraken.

Criteria opvanglocatie
-

-

De opvanglocatie voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de ruimte en is
veilig, hygiënisch en kindvriendelijk.
In de opvanglocatie wordt, samen met het gastouderbureau, voorafgaand aan de
opvang (daarna jaarlijks) door de gastouder en ouder (m.b.v. De Kleine Kroon) een
Risico Inventarisatie uitgevoerd en een plan van aanpak afgesproken om risico’s te
verkleinen.
Gastouder woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
De woning is, ook wanneer er geen opvang plaatsvindt, geheel rookvrij.
In (en rondom) de opvanglocatie wordt geen alcohol gebruikt voor aanvang en
tijdens de opvang van kinderen (geldt ook voor huisgenoten).
Er is binnen minimaal 3,5 m2 en buiten minimaal 3 m 2 speelruimte per kind.
Bij opvang van kinderen jonger dan 1,5 jaar is er een aparte slaapruimte beschikbaar
Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.
In (en rondom) de opvanglocatie worden kinderen nooit alleen gelaten met een
huisdier.
In de opvangwoning wordt het toegestaan dat de GGD (middels een bezoek) toezicht
houdt op de opvanglocatie.
Er heerst een goede sfeer in huis, het huis moet een plek zijn waar een kind zich veilig
en geborgen voelt.
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Kinderen en hun ontwikkeling
Ieder kind heeft een eigen karakter en temperament. In zijn ontwikkeling volgt elk kind een
eigen patroon en heeft daarbij een eigen tempo. Ieder kind heeft een groot potentieel aan
mogelijkheden in zich. De situatie waarin een kind opgroeit en de mensen die het kind
omringen spelen een belangrijke rol in de manier waarop die mogelijkheden worden
gerealiseerd en in welk tempo dat gebeurt.
Kinderen leren voortdurend. Daardoor ontwikkelen ze zich. De ontwikkeling verloopt bij
ieder kind anders. Globale beelden van het functioneren van kinderen kan enig houvast
geven. Onderstaand een grove aanduiding van drie ontwikkelingsfasen die we hanteren om
bepaalde ontwikkelingen en karakteristieken aan te duiden.
Ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling dient er een evenwicht te zijn tussen
het alleen ingaan op wat het kind zelf aangeeft en het actief aanleren van kennis en
vaardigheden. Als een kind zich goed ontwikkelt, zal de gastouder eerder uitgaan van (en
aansluiten op) wat het kind al kan. Als een kind zich (op bepaalde gebieden) minder goed
ontwikkelt of bijvoorbeeld heel eenzijdig speelt, kan het nodig zijn het kind op dit punt actief
te stimuleren, bijvoorbeeld door soms zelf ook te spelen en bepaalde dingen voor te doen. In
elk geval wordt gevarieerd (spel)materiaal en speelgoed gebruikt dat past bij de leeftijd en
mogelijkheden van het kind. Daarbij speelt ook een rol wat de gastouder zelf belangrijk
vindt, wat ze leuk vindt of waar ze goed in is. Als een gastouder een enthousiaste
boekenwurm is, zal ze dit graag met het kind delen. Wanneer de gastouder een hekel heeft
aan puzzelen zal het moeilijk zijn het enthousiasme van het kind hiervoor te wekken.
Ontwikkeling van de baby (0 - 18 maanden)
De baby is competent en krachtig, maar ook sterk afhankelijk van volwassenen. Een intieme,
betrouwbare relatie met de gastouder is belangrijk. Een baby heeft behoefte aan
vertrouwde mensen (niet te veel wisseling) en een vertrouwde voorspelbare omgeving en
ritme. Ze bouwen zelfvertrouwen en een eerste besef van zichzelf op als ze fysieke en
emotionele veiligheid ervaren.
Baby’s:
-

groeien en ontwikkelen in deze leeftijdsfase het snelst
zijn kwetsbaar, maar taai en volhardend
zijn afhankelijk van volwassenen voor het vervullen van hun behoeften
zijn zeer gemotiveerd om te leren en ‘zelf te doen’
willen directe behoeftebevrediging en meteen aandacht
kunnen goed met non-verbale signalen aangeven wat ze nodig hebben
hebben zekerheid, voorspelbaarheid en regelmaat nodig
zijn gevoelig voor snelle schommelingen in gezondheid en welbevinden
hebben stabiele relaties nodig met een beperkt aantal sensitieve volwassenen
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Ontwikkeling van de dreumes (18 – 30 maanden)
Het gedrag en de ontwikkeling van een dreumes varieert sterk; sprongen vooruit wisselen af
met een terugval. Dreumesen worstelen met het ontwikkelen van het ‘ik’ en willen
onafhankelijker worden van de volwassene, terwijl ze tegelijkertijd nog sterk emotioneel
verbonden zijn en steun nodig hebben. De wens tot zelf doen, ontdekken, en hun groeiende
behoefte aan controle in dagelijkse bezigheden is vaak in conflict met hun afhankelijkheid
van verzorgers om dingen te laten gebeuren. Dreumesen maken zich snel fysieke, sociale en
taalvaardigheden eigen, maar dit heeft nog veel oefening nodig. Dreumesen vinden rituelen
en routine aan de ene kant prachtig, maar verzetten zich er soms ook tegen. Dit vraagt veel
van de vindingrijkheid en het geduld van de volwassene.
Dreumesen:
-

zijn energiek en ‘op weg’
zijn bezig met controle over hun wereld te krijgen, door het zoeken van grenzen
en effect van hun gedrag
willen vaak dingen die ver vooruit lopen op hun taal of fysieke mogelijkheden
zijn actief en nieuwsgierig
zijn vastbesloten om competent te worden en gebeurtenissen en dingen te
begrijpen
hebben intense en vaak onvoorspelbare gevoelens
worden gedreven door kansen en mogelijkheden en op aanmoediging
zijn impulsief en hebben nog weinig zelfcontrole
zijn gericht op het hier en nu
zoeken sociale interactie en leren door imitatie
leren met hun hele lijf
leren door te doen en veel minder door wat er verteld wordt
hebben onderscheidende behoeften, maar vallen soms tussen wal en schip
(tussen baby’s en peuters)

Ontwikkeling van de peuter ( 30 - 48 maanden)
De peuter heeft een groeiend vermogen voor taal en leert verschillende standpunten zien.
Hij krijgt inzicht in afbeeldingen, symbolen, getallen en woorden. Het activiteitenaanbod
moet zorgen voor leerrijke ervaringen, zodat peuters begrip voor hun eigen belevingswereld
en de wereld om hen heen kunnen opbouwen. Peuters zijn nog steeds wisselend in hun
ontwikkelingstempo; ze gaan dan ineens met sprongen vooruit en staan dan een poosje stil
of vallen even terug. Ze leren steeds beter om te gaan met veranderingen en onverwachte
gebeurtenissen. Ze kunnen zelf steeds beter activiteiten plannen en overzien en ze krijgen
steeds meer inzicht in hun eigen rol.
Peuters:
-

herkennen patronen en regels in de wereld, dit moedigt hen aan om vragen te stellen
en te reageren op onzin en humor
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-

krijgen een groeiende mogelijkheid om het gezin, thuis en de gastouder te zien in het
perspectief van de groter wordende wereld
krijgen nieuwe mogelijkheden zoals symbolen, voorstellingen, creativiteit, muziek,
woordspelletjes en omgaan met getallen
ontwikkelen taal en rekenkundige vaardigheden, ook inzicht in begrippen
oorzaak/gevolg, verbale expressie en ontdekkingen in de fysieke en sociale wereld
ontwikkelen een beter geheugen en kunnen daarom verhalen vertellen, meer
complexe situaties oplossen, langer met iets bezig zijn en meer ‘gericht nieuwsgierig’
ontwikkelen sociale vaardigheden om vriendschappen aan te gaan en vast te houden
en er wordt een begin gemaakt om het uitgangspunt van een ander te zien
ontwikkelen fysieke vaardigheden verder
leren steeds beter plannen maken, controleren, vragen stellen en na te denken over
activiteiten en taakjes
gebruiken hun fantasie en voorstellingsvermogen om de eigen identiteit en die van
de ander te verkennen

Ontwikkeling van de kleuter (4 t/m 6 jaar)
-

Het kind groeit in deze periode ongeveer 6 centimeter en twee kilo per jaar
Het Kind leert nieuwe bewegingspatronen zoals zwemmen en voetballen
De grove en fijne motoriek ontwikkelt zich verder;
het kind wordt links- of rechtshandig en leert schrijven
op sociaal emotioneel gebied zijn er steeds meer nieuwe uitdagingen
het kind gaat naar school en leert omgaan met leeftijdsgenoten maar ook
volwassenen zoals de leerkrachten
de morele ontwikkeling van het kind krijgt steeds meer gestalte
de kijk op de wereld wordt steeds realistischer
op cognitief gebied ontwikkelt het kind zich verder, hij leert lezen en ordenen
(rekenen)
het kind leert abstract te denken
de taalvaardigheid ontwikkelt zich; het kind maakt langere zinnen

ontwikkeling van het kind (6 t/m 9 jaar)
-

de lichamelijke ontwikkeling van een kind tussen de 6 en 9 jaar verloopt snel
het kind verandert van een grote kleuter naar een schoolgaand kind
de taalontwikkeling breidt zich steeds verder uit; het kind maakt langere, betere
zinnen en zijn woordenschat wordt steeds uitgebreider
het kind leert grammaticale regels
tussen 6 en 9 jaar maakt het kind grote sprongen op cognitief gebied; het kind leert
concreet te denken
op sociaal-emotioneel gebied leert het kind vanuit een ethisch oogpunt situaties te
beoordelen
het kind kan zich beter verplaatsen in de gevoelens van anderen

ontwikkeling van het kind (9 t/m 13 jaar)
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-

-

-

-

Tussen 9 en 13 jaar verandert het kind van een schoolkind in een pre-puber.
De lichamelijke ontwikkeling van meisjes verloopt iets vlotter dan dat van jongens;
het kind is tussen de 1.40 m en 1.70 m
Bij jongens en meisjes beginnen de geslachtskenmerken zich te ontwikkelen;
sommige meisjes beginnen vanaf 10 jaar borsten en schaamhaar te krijgen
Bij een jongen beginnen de lichamelijke veranderingen gemiddeld vanaf 12 jaar. Hij
krijgt schaamhaar en zijn penis gaat groeien.
Het lichaam van het kind verandert doordat hij andere hormonen in zijn lijf krijgt.
Maar die hormonen hebben ook invloed op zijn gevoelens: het ene moment is hij blij,
en het volgende moment is hij somber. Het kind is nu een ‘pre-puber’.
Het kind leert de regels van de grammatica steeds beter begrijpen en kan steeds
beter zeggen wat hij bedoelt. Hij leert ook meer uitdrukkingen kennen.
Op cognitief ontwikkelt het kind zich steeds verder. Het kind heeft geen plaatsjes meer nodig
om een voorstelling van iets te maken; rekenen wordt steeds ingewikkelder en andere
schoolvakken krijgen ook aandacht
Het kind leert met geld omgaan
Het kind leert abstract denken
Op sociaal-emotioneel gebied krijgt het kind steeds meer behoefte aan privacy,
zelfstandigheid, een eigen mening en eigen verantwoordelijkheid.
Het kind zal steeds vaker kritisch staan tegenover regels die men stelt. Ook kan hij zich gaan
schamen voor de manier waarop zijn ouders gedragen.

Ook spiegelt het kind zich steeds meer aan zijn leeftijdsgenoten. Hij gaat zich net zo
kleden en gedragen als zij. De normen en gewoonten van zijn vrienden vindt hij
steeds belangrijker.
Al deze veranderingen (andere normen en gewoonten, anders omgaan met
leeftijdsgenoten, meer verantwoordelijkheid zelfstandigheid én lichamelijke
veranderingen) zorgen er vaak voor dat het kind last kan hebben van emotionele
instabiliteit. Ook kan hij tijdelijk wat minder zelfvertrouwen hebben.

Veiligheid en gezondheid
De gastouders waar De Kleine Kroon mee samenwerkt, zullen bereid moeten zijn mee te
werken aan de jaarlijkse risico-inventarisatie op het gebied van (brand)veiligheid en
gezondheid. Ook dienen zij de aanbevelingen die gedaan worden naar aanleiding van de
risico-inventarisaties, op te volgen. Daarnaast bestaat de wettelijke verplichting dat de
gehele woning waar de opvang plaatsvindt, te allen tijde rookvrij dient te zijn.
Als de opvang plaatsvindt in de woning van de vraagouder, dan wordt dezelfde bereidheid
tot medewerking van de vraagouders verwacht.

Ongevallenregistratie
Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. De gastouder is verplicht alle
ongevallen te registeren. Op de persoonlijke pagina staat een ongevallenregistratie
formulier, waarop het ongeval geregistreerd kan worden. De ongevallenregistratie moet
inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur en bevat in ieder geval:
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●
●
●
●

de aard en de plaats van het ongeval;
de leeftijd van het kind;
de datum van het ongeval;
een overzicht van maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Verzekering
Alle gastouders van De Kleine Kroon dienen over een WA-verzekering te beschikken. Ook
alle vraagouders dienen te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

Protocol kindermishandeling
Op het opvangadres is tevens het protocol voor kindermishandeling aanwezig die door De
Kleine Kroon is opgesteld. De gastouder kent de inhoud van dit protocol en handelt er
aantoonbaar naar.
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