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Inleiding
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau De kleine kroon (GOB DKK).
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 bemiddelingsmedewerkstern 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
bemiddelingsmedewerkster neemt dan contact op met de ouders voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt
de werkwijze van De Kleine Koon en het LRKP-traject uitgelegd.
Elke gast- en vraagouder krijgt een vaste bemiddelingsmedewerkster toegewezen waar zij te allen tijde met vragen
rondom de opvang terecht kunnen. Ook is onze klantenservice natuurlijk bereikbaar op werkdagen tijdens
kantooruren.
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 bemiddelingsmedewerkster beoordeelt of de gastouder voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Wet
Kinderopvang. Als dat het geval is, kan de opvang geregistreerd worden en van start gaan.
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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 bemiddelingsmedewerkster van De Kleine Kroon bezocht.
Eenmaal voor de jaarlijkse risico inventarisatie en eenmaal om de opvang te evalueren met de gastouder.
Bij een (nieuwe) koppeling wordt allereerst een intake- en koppelingsgesprek gevoerd met zowel de vraagouders als
de gastouder. Voor het eerste huisbezoek vindt er een telefonisch intake plaats met zowel de gastouder, als de
vraagouders om na te gaan of alle partijen op een lijn zitten wat betreft het (pedagogisch) beleid en of de gastouder
voldoet aan alle criteria die De Kleine Kroon stelt aan haar gastouders.
Vervolgens vindt het eerste huisbezoek (voordat de opvang van start gaat) plaats. Bij het eerste huisbezoek wordt
het intake- en koppelingsgesprek gevoerd met de gastouder en de vraagouder. Deze gesprekken worden door de
bemiddelingsmedewerkster(s) gevoerd, bij elke nieuwe koppeling. Het intake- en koppelingsgesprek vindt plaats op
de opvanglocatie. Dit is tevens het moment en de plek waar de overeenkomsten worden getekend door gastouder,
vraagouder(s) en de bemiddelingsmedewerkster. Tijdens het koppelingsgesprek wordt inhoudelijk ingegaan op de
wensen van de gastouder en vraagouders en de onderlinge afspraken over de opvang.
Bij dit huisbezoek wordt tevens 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
bemiddelingsmedewerkster 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 bemiddelingsmedewerkster hun akkoord
hebben gegeven, wordt deze risico-inventarisatielijst 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 bemiddelingsmedewerkster 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.
De Kleine Kroon vindt de begeleiding van haar gastouders erg belangrijk en cruciaal voor kwalitatief goede
kinderopvang. Wij bieden begeleiding in zowel de digitale als persoonlijke (face-to-face)vorm. Gastouders kunnen
bij ons terecht voor pedagogische vragen, maar ook met vragen die betrekking hebben op het gezin waar zij
werkzaam voor zijn.
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Via welke weg zijn wij bereikbaar?







Telefonisch
E-mail
Sms
Facebook
Whatsapp

Hoe begeleiden wij de opvang in praktijk:
Onderstaand is weergegeven hoe wij de begeleidingsuren per jaar invulling geven:
1. Intakegesprek
De Kleine Kroon voert met elke gastouder en vraagouder een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek wordt er
besproken hoe De Kleine Kroon de opvang begeleidt. We bespreken daarin de visie van De Kleine Kroon op het
gebied van opvoeden en bespreken voorts de praktische zaken over de registratie van de opvang en alle daarbij
horen verplichtingen vanuit de wet kinderopvang.
2. Het bemiddelingsgesprek tussen de drie partijen:
Voor de registratie van gastouderopvang is altijd een bemiddelingsmedewerker van De Kleine Kroon aanwezig.
Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats op de voorgenomen voorziening van de gastouderopvang.
3. Het voortgangsgesprek met de gastouder:
Een keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de gastouder en een medewerker van De Kleine
Kroon. Gedurende het voortgangsgesprek wordt in ieder geval het volgende besproken:










Hoe gaan de werkzaamheden tot nu toe?
Contact met de ouders
Observatie
Leerdoelen
Gastouder toont aan hoe hij/zij via het pedagogisch beleid werkt
Bijzonderheden
Eventuele ongelukken worden besproken
Doornemen protocollen
Doornemen eventuele veranderingen (in de woning)

4. Het evaluatiegesprek met de vraagouder.
Eenmaal per jaar vindt er een telefonische evaluatiegesprek plaats met ouders over de opvang bij de gastouder.
Deze evaluaties zijn anoniem maar mogen ook gedeeld worden met de gastouder indien de vraagouder dat wil.
Telefonische evaluaties zijn niet vrijblijvend maar een verplichting om aan de wet kinderopvang te voldoen. Ouders
zijn verplicht hieraan mee te werken indien ze gebruik willen maken van geregistreerd gastouderopvang.
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5. Online cursussen voor gastouder
De kleine kroon biedt jaarlijks cursussen en trainingen aan, aan gastouders zodat zij zich verder kunnen
professionaliseren en zo de beste opvang kunnen bieden aan kinderen
6. Facturatie
Elke maand zorgt De Kleine Kroon voor het opmaken en versturen van de facturen voor gastouderopvang. Wij
innen de betalingen van de vraagouders en maken deze betalingen over aan gastouders binnen 2 werkdagen.
7. Jaaropgaven
Elk jaar stelt De Kleine Kroon de jaaropgaven op voor haar gastouders en vraagouders. Met de jaaropgave
kunnen gastouders hun belastingaangifte doen. Ouders kunnen de jaaropgave bij de belastingdienst
aanleveren voor de definitieve berekening van hun kinderopvangtoeslag.
8. Eigen pagina vraagouder en gastouder
De Kleine Kroon zorgt dat de eigen pagina van zowel de gastouder als de vraagouder gereed staat voor
gebruik. Op de eigen pagina staan alle persoonlijke documenten van beide ouders inclusief alle contracten,
facturen, betalingsspecificaties, risico-inventarisaties e.d. Op de eigenpagina zijn ook algemene documenten,
die belangrijk zijn voor de opvang, te raadplegen en te downloaden.
9. Nieuwsbrieven
De Kleine Kroon verstuurt elke kwartaal nieuwsbrieven met belangrijke informatie over de opvang. Zowel gast- als
vraagouders dienen deze goed bij te houden om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen.
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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.
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.

Kosten voor de Opvang
Het uurtarief van de gastouder wordt bepaald aan de hand van het aantal op te vangen kinderen, de
leeftijd en de ervaring van de gastouder. De bureaukosten bedragen € 90,- per maand voor opvang bij de
gastouder in huis. Bij een Nanny aan huis zijn de bureaukosten vanaf € 1,50 per uur, per kind. Eventuele
prijswijzigingen worden minimaal 10 weken voor de ingangsdatum van de wijziging aangekondigd.
In 2019 krijgt de vraagouder maximaal €6,15 per uur vergoed van de overheid. Het uurtarief is exclusief bijkomende
onkostenvergoeding voor de gastouder . Deze eventuele onkostenvergoeding bepaalt de vraagouder in overleg
met de gastouder.
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Onze visie
Voor De Kleine Kroon betekent, kwalitatief 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. Onze gastouders werken hygiënisch en dragen zorg voor een veilig en
leerzame omgeving. Bij de gastouder heerst er 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 en de zorg voor een smakelijk en gezond dieet.
De wetenschap dat uw kind in een veilige omgeving de dag doorbrengt geeft u en ons een goed gevoel.
Gastouderopvang is professioneel, kleinschalig en flexibel 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. De gastouder
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. Gastouderbureau De Kleine Kroon streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden waarin het
kind zich geborgen en veilig voelt en die aansluit op de thuissituatie. Tijdens de opvanguren is de gastouder
verantwoordelijk voor de opvang. Zij heeft daarom een belangrijke bijdrage in de opvoeding. Goed overleg tussen
de ouders en de gastouder is een belangrijke voorwaarde voor goede kwaliteit van de opvang. Goede voorlichting
en alle wensen en eisen helder hebben, is daarom heel belangrijk.
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 in geen enkele zin een arbeidsrechtelijke
relatie met de gastouders.
Als gastouder bij De Kleine Kroon voldoe je in ieder geval aan een aantal regels die in de Nederlandse wet- en
regelgeving zijn vastgelegd, met name op het gebied van opleidingseisen, leeftijdsondergrens, taalgebruik,
opvoedkunde en veiligheid.
De Kleine Kroon heeft een visie over opvoeding die nog iets verder reikt. Als bureau koppelen wij daarom aan de
wettelijk gestelde eisen een extra voorwaarde, ten einde onze kwaliteitseisen te kunnen waarborgen. Zo
verwachten wij bijvoorbeeld van al onze gastouders dat zij zich te allen tijde leergierig opstellen. Het is voor ons, en
uiteraard voor de ouders belangrijk dat je als gastouders op de hoogte wilt blijven van veranderingen op het gebied
van opvoedkunde. Als bureau dragen wij daar graag aan bij doormiddel van aanbod van diverse cursussen. De
Kleine Kroon vindt het belangrijk dat haar gastouders proactief en gemotiveerd zijn.
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Onze primaire uitgangspunten (basis)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elk kind heeft er recht op tegemoetkoming in de basisbehoeften, zoals de behoefte aan voeding,
aandacht, geborgenheid en genegenheid;
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, behoudens bij ongewenst gedrag, recht op onvoorwaardelijke acceptatie en diens gevoelens
worden serieus genomen;
Elk kind heeft recht op individuele aandacht en zorg;
Elk kind wordt veiligheid in een vertrouwde en uitnodigende omgeving geboden, waarbinnen het de ruimte
krijgt om ervaringen op te doen en zich te ontplooien;
Elk kind wordt gestimuleerd in de ontwikkeling, rekening houdend met individuele behoeftes;
Elk kind krijgt gevarieerde spelmogelijkheden en materialen aangeboden, passend bij de ontwikkeling;
Elk kind krijgt 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 en zorgcapaciteit van de gastouder niet overvraagt worden.

Onze secundaire uitgangspunten
LIEFDEVOL OPVOEDEN
Onze gastouders zijn geselecteerd op 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 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 het 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 groenten, fruit en sapjes.
VERTIER
Kinderen houden van bewegen. Een dagelijks dansje met het kind is daarom ons een pré in het vaste
dagprogramma. Kinderen leren daardoor bewegen en sociaal soepel in het leven te staan. Lekker vrij kunnen
bewegen en kunnen zijn wie je bent, staat bij ons hoog in het vaandel.
Behalve dat kinderen actief bezig zijn met vermaak, is een half uurtje passief vermaak zoals een tekenfilm of
poppenkast kijken ook een belangrijk element in het dagprogramma. 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.
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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 programmaonderdelen 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 daarmee ook dat (voor)lezen ontzettend leuk is.
GEZONDHEID EN HYGIËNE
Om het overbrengen van ziekteverwekkers zoveel mogelijk te reduceren worden hygiënemaatregelen 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 wc is een standaardregel.
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.
Daarnaast wordt er jaarlijks 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.
Voorts zijn al onze gastouders 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 in het protocol ‘Zieke kinderen en medicijnen’.
Hierin worden de meest voorkomende ziektes beschreven alsook 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 een belangrijk constant aandachtspunt.
Iedere dag wordt er door de gastouder 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 staat welke acties de gastouder dan wel de vraagouder moet
ondernemen 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 eigen
mogelijkheden en eigenschappen leert kennen.
Luisteren naar muziek en het zingen van liedjes zijn ook belangrijk voor een kind. Zelf actief bezig kunnen zijn met
deze activiteiten is voor een kind belangrijk.
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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 seizoensmaaltijd bereid.
RUST, RITME EN REGELMAAT
Behalve uitdaging hebben kinderen vooral veel behoefte aan rust, ritme en regelmaat. In de slaapruimte(n) (van de
gastouder) kunnen kinderen een dutje doen en tot rust komen. De gastouder zorgt er daarom voor dat de
slaapruimtes zo stil en comfortabel 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 en zingen geeft aan dat men aan tafel gaat om te eten, knus
een boekje lezen of een liedje zingen betekent een aanstaand rustmoment etc.
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 volgen er
maatregelen, volgens de richtlijnen ‘belonen & corrigeren’ (verderop beschreven) 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 geeft de kinderen uitleg en praktische informatie. Negatief gedrag wordt
volgend de richtlijnen ‘belonen & corrigeren’ tegengegaan.
TAALGEBRUIK
Goed taalgebruik is belangrijk in de communicatie met anderen. Gastouders geven het goede voorbeeld, geven
uitleg over de (gebruikte) woorden en geven kinderen ruimte en aandacht om hun verhaal te vertellen. Om goed
taalgebruik te bevorderen spreekt de gastouder veel met het kind, let zij op haar eigen taalgebruik, en wordt
met huisgenoten geen ongepaste of grove taal gebruikt. Tevens wordt er regelmatig gebruik gemaakt van liedjes
en boeken om de taalontwikkeling te stimuleren.
Tijdens de opvang wordt tevens te allen tijde de Nederlandse taal als voertaal gebruikt.
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Samenwerken met ouders
Als gastouder is het belangrijk samen te werken met de ouders van een kind. Goede communicatie is hierbij erg
belangrijk.
 Zorg dat je jouw manier van werken goed met ouders doorspreekt en vraag bij het
voorkennismakingsgesprek ook naar wensen van de ouders. Kijk in hoeverre jullie hierin op één lijn zitten.
Bespreek knelpunten die al naar voren komen en probeer hier een oplossing voor te vinden gedurende de
voorkennismaking. De Kleine Kroon zal tijdens het intake- en koppelingsgesprek ook beoordelen of gasten vraagouder aan elkaars wensen kunnen voldoen.
 Toon interesse in de ouders, maar wordt niet te persoonlijk. Tast dit ook af bij de ouder of hij/zij dit op prijs
stelt. Een groot deel zou het wel fijn vinden als je interesse toont, maar er zal ook een percentage zijn dat
dit liever niet heeft.
 Toon interesse in het kind. Zijn er in het weekend leuke dingen gebeurd of misschien minder leuke dingen.
Zorg dat je hiervan op de hoogte bent, zodat je hier goed op kan inspelen.
 Bespreek ook de contractuele en financiële zaken van de opvang met ouders

Openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen voor een goede samenwerking.
Wat gebeurt er tijdens de opvang
Wees ten alle tijden eerlijk in wat er gedurende de opvang gebeurd. Het is nooit leuk om te vertellen dat een kind
een ongelukje heeft gehad, maar dat is wel de kern van wederzijds vertrouwen. Stel je open naar ouders toe en leg
uit hoe het gebeurd is.
Eigen ideeën, normen en waarden
Leg uit hoe je in een bepaalde situatie gehandeld hebt en laat ouders hierop reageren. Je kunt ook zelf vragen
hoe een ouder dit gedaan zou hebben. Openheid is erg belangrijk.
Zakelijke kant van de opvang
Zorg dat je afspraken goed noteert en deze samen met de ouder(s) doorneemt. Hoe laat dien je aanwezig te zijn
of worden kinderen gebracht? Hoe laat komen de ouders thuis of worden de kinderen opgehaald? Ronden we
tijden af op een kwartier of half uur. Word ik doorbetaald tijdens officiële feestdagen of vakanties van ouders?
Wanneer geven we uiterlijk aan elkaar door wanneer we op vakantie gaan? Afgesproken uurloon met op zonder
8%vakntietoelsag? Het lijken kleine puntjes, maar dit kunnen grote irritaties veroorzaken. Dit is te voorkomen
door alle afspraken goed op papier te zetten en beide partijen zich hieraan houden.
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Het kennismakingsgesprek
De Kleine Kroon maakt een match waarvan zij denkt dat overeenkomt. Echter bepalen uiteindelijk de
gastouder en de ouders zelf of zij doorgaan met de opvang. Bespreek daarom gedurende het
voorkennismakingsgesprek de belangrijke zaken goed door.
-

-

Vertel wat jij belangrijk vindt bij het opvoeden en hoe de dagindeling eruit ziet.
Welke regels hanteer jij en zijn er meer opvangkindjes of andere huisgenoten aanwezig tijdens de
opvangdagen.
Geef aan dat jij jezelf als medeopvoeder ziet en dat goede communicatie tussen jouw en de ouders
essentieel is. Leg ook uit hoe je de communicatie onderhoudt.
Bespreek ook de zakelijke kant van de opvang, zoals: opvangtijden en wat te doen bij afwijkingen
daarvan, vakanties van gastouder en ouder, afspraken bij ziekte van gastouder, ouders of kind, uurprijs,
kosten van luiers enz.
Vertel niet alleen over de opvang die jij biedt, maar vraag ook informatie van ouders. Wat zijn hun
wensen, normen en waarden, opvoedingsidealen enz.

Het is belangrijk om gedurende het voorkennismakingsgesprek al duidelijkheid te krijgen over bovenstaande om
een goede match te realiseren. Zo verloopt het intake- en koppelingsgesprek veel soepelere omdat alle partijen
goed voorbereid zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden gast- en vraagouders
Het is de verantwoordelijkheid van de gastouder om op de hoogte te zijn van het pedagogisch beleid. Bij wijzigingen
in het pedagogisch beleid zal De Kleine Kroon de gastouder en de ouders en de oudercommissie op de hoogte
stellen.
De Kleine Kroon is verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding aan gastouders en het uitvoeren en
uitwerken van halfjaarlijkse evaluaties.
Ouders en gastouders verplichten zich tot het volgen van alle regels in de locatiemap, algemene voorwaarden en
de contracten. Ouders en gastouders zijn verplicht tot het volgen van de afspraken in de risico-inventarisatie.
De Kleine Kroon behoudt zich het recht om gemeentelijke boetes die voortvloeien uit het niet houden aan de
gemaakte afspraken door te belasten aan de gastouder en/of vraagouder, indien deze zich niet hebben
gehouden aan de gemaakte afspraken.
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GGD Kinderopvang controleert kwaliteit
Voor uw in het LRKP geregistreed wordt als gastouder, ontvangt u bezoek van de GGD inspectie op uw
opvanglocatie.








Wat controleert de GGD Kinderopvang?
Of alle documenten van de gastouder in orde zijn; waaronder Diploma, VOG (ook van huisgenoten boven de
18 jaar, indien de opvang plaatsvindt bij de gastouder), EHBO, ID en RIE
Of uw locatiemap aanwezig is op de opvanglocatie, en of deze compleet is ingevuld en alle documenten
bevat, zoals, uw RIE, VOG, ID, EHBO-certificaat en uw diploma
Of er aan de gestelde eisen voldaan wordt omtrent de accommodatie en inrichting van de opvanglocatie.
Pedagogische kwaliteit die wordt geboden
Het aantal kinderen (u mag het aantal door de GGD Kinderopvang toegestane kindplaatsen niet
overschrijden)
Veiligheid en gezondheid
Ook houdt de GGD een inspectieonderzoek als er signalen zijn dat de opvang niet in orde zou zijn.

Na het inspectiebezoek wordt een rapport opgesteld van de bevindingen. U ontvangt het rapport digitaal. Na
ontvangst kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de toezichthouder over het rapport (hoor en
wederhoor). Ook kunt u binnen 14 dagen na verzending van het rapport een schriftelijke zienswijze indienen. Uw
zienswijze is over het algemeen geen reden voor de GGD om de inhoud van het rapport en het advies aan de
gemeente te wijzigen, tenzij er sprake is van aantoonbare feitelijke onjuistheden.
De GGD Kinderopvang van desbetreffende gemeente controleert ook jaarlijks steekproefsgewijs een aantal
gastouders. Zij kunnen aangekondigd of onaangekondigd langskomen op de opvanglocatie. U dient mee te werken
aan deze inspectie.
De GGD Kinderopvang controleert daarnaast ook jaarlijks De Kleine Kroon. De Kleine Kroon dient daarom altijd in het
bezit te zijn van al uw geldige documenten. Wij zullen u daarom tijdig herinneren aan verlopen documenten. U dient er
voor zorg te dragen dat deze documenten tijdig zijn vervangen en in het bezit zijn van De Kleine Kroon.
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Kwaliteitseisen
Iedere gastouder (opvang aan huis) dient aan een aantal (wettelijke) voorwaarden te voldoen, om bemiddeld te
kunnen worden door Gastouderbureau De Kleine Kroon.
De gastouder 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 een bemiddelingsmedewerker.
 U dient als gastouder te allen tijde te beschikken over geldige documenten voor gastouderopvang. Een
geldige EHBO, een geldig kopie identiteitsbewijs, een geldige risico-inventarisatie, een geldige VOG van u en
van alle huisgenoten boven de 18 jaar en tevens de stagiaires en een geldig diploma
 U dient de locatiemap altijd in uitgeprinte vorm op de opvanglocatie aanwezig te hebben.
Vernieuwde versies van de locatiemap kunt u downloaden via uw eigen pagina bij De Kleine Kroon
 U houdt uw locatiemap actueel door deze regelmatig zorgvuldig te controleren op versie nummer en
de verlopen documenten te vervangen met geldige documenten
 U dient altijd mee te werken aan GGD inspecties, ook als deze onverwacht zijn
 U dient (telefonisch) bereikbaar te zijn tijdens de opvanguren
 U dient zich altijd te houden aan de opgestelde risico inventarisatie. Indien er wijzigingen zijn in de woning
dient u deze binnen 3 dagen aan De Kleine Kroon door te geven
 U mag alleen medicatie toedienen indien ouders daar middels het medicatieformulier schriftelijk toestemming
voor hebben gegeven. Het medicatieformulier wordt per kind ingevuld en is te vinden in de locatiemap en op
de eigen pagina van ouders en gastouders.
 U dient zich te allen tijde te houden aan de meldcode kindermishandeling
 U dient zich te allen tijde te houden aan de afspraken die gemaakt zijn en vastgelegd zijn in de contracten
 U mag kinderen alleen vervoeren in een voertuig indien ouders daar middels het vervoersverklaringsformulier
schriftelijk toestemming voor hebben verleend. Het vervoersverklaringsformulier is te vinden in de locatiemap
en op de eigen pagina van ouders en gastouders.
 U dient de kindbezetting actueel te houden op uw eigen pagina. Kinderen die opgevangen worden via andere
gastouderbureaus dienen ook op de bezettingslijst te staan
 Op het woonadres van een vraagouder kunnen meerdere gastouders werken, indien geregistreerd in het LRKP.
Bijvoorbeeld als 2 gastouders ieder een deel van de week de opvang verzorgen. Een gastouder mag niet werken
op het woonadres van een andere gastouder.
 Als u ziek bent, moet de opvang worden verplaatst naar de locatie van de vervangende (geregistreerd)
gastouder. Dit betekent dat de kinderen tijdelijk op een ander adres zullen worden opgevangen. Uiteraard
dient dit ten alle tijden in overleg met de vraagouder te gebeuren.
 Tweemaal per jaar vindt er een kwaliteitsbezoek plaats op de opvanglocatie. U dient hieraan mee te werken.
 U mag het aantal kindplaatsen, dat u toegewezen is door de gemeente, niet overschrijden
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Kwalificatie-eisen gastouder
 In bezit van een mbo-diploma op niveau 2 (MBO-2 ) Helpende (Zorg en) Welzijn óf een gelijkgesteld diploma
of EVC- certificaat;
 In bezit van een geldig en geregistreerd certificaat EHBO voor Kinderen volgens de eindtermen van het Rode
Kruis;
 In bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)(recenter dan 2 maanden bij aanvang) alsook voor
huisgenoten vanaf 18 jaar indien opvang plaatsvindt in huis bij de gastouder. Partner en huisgenoten gaan
ook akkoord met de werkzaamheden van de gastouder;
 De gastouder dient er zorg voor te dragen dat De Kleine Kroon beschikt over een kopie van de VOG van elk
huisgenoot van de gastouder, tenminste 2 maanden voordat de huisgenoot het 18e levensjaar heeft bereikt
 U moet voordat u start met uw werkzaamheden als gastouder een Verklaring Omtrent Het
Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau. De VOG mag op dat moment niet ouder zijn dan 2
maanden. Vanaf 1 juli 2012 moeten ook alle vrijwilligers en stagiaires in het bezit zijn van een VOG. Dit geld ook
voor stagiaires die korter dan 3 maanden worden ingezet.
 Indien u opvang biedt in uw eigen woning, dienen uw huisgenoten van 18 jaar of ouder ook in bezit te zijn van
een VOG. Als u kinderen opvangt op het adres van de vraagouder, dient alleen u als gastouder in het bezit te zijn
van een VOG.
 Eventuele eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht;
 Geen enkele historie met politie en/of jeugd- en zedenzaken (buiten overtredingen binnen de Wet Mulder);
 Respect voor verschillende culturele achtergronden en opvoedingsideeën;
 Fysiek en geestelijk gezond met een evenwichtige persoonlijkheid die in staat is kinderen goed te
begeleiden;
 Minimaal 18 jaar met ervaring in het verzorgen en begeleiden van kinderen en minimaal voor een half jaar
beschikbaar als gastouder.
 Spreekt vloeiend Nederlands en schrijft en leest moeiteloos de Nederlandse taal tijdens de opvang;
 Telefonisch altijd goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden en daarbuiten;
 Heeft bij de opvang vanaf 3 kinderen een achterwacht (back-up) beschikbaar die in geval van calamiteiten
snel aanwezig kan zijn en kan assisteren of overnemen; De achterwacht moet binnen 15 minuten op de
opvanglocatie aanwezig kunnen zijn bij oproep. De achterwacht hoeft niet in het bezit te zijn van de nodige
certificaten of VOG.
 Is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid als gastouder en is hiermee zonder voorbehoud akkoord;
 Is zich bewust van zijn/haar dienstverlenende functie als gastouder en daaruit voortkomende consequenties;
 Is (evenals alle huisgenoten en gezinsleden) in het bezit van een geldige WA verzekering;
 Is integer, kan beroepsgeheim hanteren en respecteert privacy(gegevens) van kind en ouders;
 De gastouder is bereid de cursussen die De Kleine Kroon aanbiedt te volgen
 In staat privé- en gezinsomgeving en -situatie te combineren met werkomgeving.
 Tijdens het werk spreekt u Nederlandse, Friese of een andere Nederlandse spreektaal. Als de
opgevangen kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld in geval van expats), mag u
een andere taal spreken.
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Kwaliteitscriteria aantal kinderen
 De gastouder mag maximaal 6 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar (inclusief de eigen
kinderen t/m de leeftijd van 10 jaar);
 De gastouder mag maximaal 5 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (inclusief eigen kinderen in
deze leeftijdsgroep);
 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 leeftijdsgroep);
 De gastouder heeft bij de opvang vanaf 3 kinderen een ‘achterwacht’ (back-up) beschikbaar die in
noodgevallen binnen ‘maximale aanrijtijd ambulances’ op de opvanglocatie aanwezig kan zijn.
 U mag nooit het door de gemeente toegewezen aantal kindplaatsen overschrijden (kinderen die komen
spelen tellen mee)

Kwaliteitscriteria gastouder in relatie tot ouders
Staat open voor suggesties, feedback of (opbouwende) kritiek;
Kan zich inleven in de situatie van de ouders en kan zelf gesprekken beginnen en 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 serieus en 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/op voertuigen tenzij de ouder hiervoor toestemming geeft middels een
‘Verklaring Vervoersregeling ‘ in de Locatiemap. De gastouder voldoet aan en houdt zich daarbij altijd aan
ALLE voorwaarden en regels zoals te vinden in die verklaring en de Nederlandse/Europese wet.
 Is in staat ook zakelijke (financiële) aspecten van de opvang goed te bespreken met ouders










Kwaliteitscriteria 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 en zorg voor hygiëne;
 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;
 Empathisch;
 Positief om kunnen (blijven) gaan met kinderen;
 Heeft kennis van ontwikkelingsproces van kinderen en staat positief ten opzichte van de ‘4 competenties’ en
kan deze m.b.v. het pedagogisch werkplan in praktijk brengen;
 Effectief herkennen en het op gepaste wijze bespreekbaar maken van ontwikkelingsproblemen zoals
opvallend/afwijkend gedrag, achterstanden, verwaarlozing, mishandeling en het herkennen van
ontwikkelingsfasen.
 Afwisseling tussen verschillende soorten activiteiten (actie & rust / passief & actief) 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.
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Kwaliteitscriteria gastouder in relatie tot gastouderbureau
 Geeft blijk van een goede uitvoering van het pedagogische en veiligheids- & 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 (i.s.m. het gastouderbureau) een risico-inventarisatie in de opvangwoning uit;
 Is communicatief of zoekt hulp als hij/zij problemen ervaart in de werk- of privésituatie;
 Is bereid tot het volgen van cursussen, themabijeenkomsten en/of trainingen;
 Is betrouwbaar in het nakomen van afspraken;

Kwaliteitseisen opvanglocatie
 De opvanglocatie voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de ruimte en op zijn minst veilig,
hygiënisch en kindvriendelijk;
 In de opvanglocatie wordt, samen met het gastouderbureau, voorafgaand aan de opvang (daarna jaarlijks)
door de gastouder en vraagouder een risico-inventarisatie (RIE) uitgevoerd en een Plan van Aanpak (PvA)
afgesproken om risico’s te verkleinen.
 Gastouder woont niet op hetzelfde adres als de ouder;
 De opvanglocatie 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 (ook niet door huisgenoten);
 Er is binnen minimaal drie en een halve vierkante meter (3,5 m2) en buiten minimaal drie vierkante meter (3
m2) speelruimte per kind;
 Bij opvang van kinderen jonger dan 18 maanden is een aparte slaapruimte beschikbaar; De slaapruimte is
afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. Er is voor ieder aanwezig kind tot anderhalf jaar een bedje
beschikbaar.
 Er is voor elke leeftijd van de gastkinderen geschikt speelmateriaal voorhanden
 Er zijn voldoende werkende en gekeurde rookmelders;
 In (en rondom) de opvanglocatie worden kinderen nooit alleen gelaten met een (huis)dier;
 In de opvangwoning wordt het toegestaan dat de GGD te allen tijde (middels een (onverwachts) bezoek)
toezicht houdt op de opvanglocatie;
 Op de opvanglocatie is te allen tijde de locatiemap beschikbaar
 Er heerst een goede sfeer in huis waardoor de locatie een plek is waar een kind zich veilig en geborgen voelt.
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De vier competenties
1. Overdracht van normen & waarden
Waarden en normen spelen uiteraard ook een rol in de hiervoor genoemde aandachtsgebieden.
Bij morele competenties denken we aan:
• Besef van invloed van eigen handelingen op de wereld (inzicht in oorzaak, gevolg en consequenties);
• Motivatie om anderen ter wille te zijn of te helpen en om niemand pijn te doen (empathie);
• Leren van goede manieren en fatsoenlijk gedrag;
• Internaliseren van sociale regels en omgang;
• Vermogen om te gehoorzamen;
• Vermogen en moed om voor zichzelf op te komen en sterk te zijn;
• Controle over eigen gedrag en emotie;
• Gevoelens als trots, schuld en schaamte;
• Omgaan met en respect voor diversiteit en verscheidenheid.
Daarnaast is er een aantal specifieke thema’s dat betrekking heeft op het overdragen van waarden en normen.
Bij alle thema’s geldt dat de manier waarop men houding geeft aan en communiceert met het kind, een grotere
indruk maakt dan de inhoud. Juist op het punt van waarden en normen is overeenstemming tussen ouders en
gastouder essentieel.

2. Sociaal-emotionele veiligheid
Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen tijdens de opvang. Het
belangrijkste is dat de gastouder ‘er is’ voor een kind. De gastouder gaat een relatie met het kind aan en zorgt dat
ieder kind een eigen plekje heeft. Ook wordt gezorgd voor veiligheid door goed te blijven 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, uit te drukken en er mee om te gaan.
Voor de start van de opvang, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en de
wenperiode. Op deze manier kan het kind de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere (gast) kinderen
in eigen tempo leren kennen. Daarnaast heeft de gastouder de gelegenheid om het gastkind beter te leren kennen
en in te spelen op de behoeften van het gastkind. Uiteindelijk moet het kind zich tijdens de opvang vrij genoeg
voelen om zijn emoties met de gastouder te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt.
De gastouder stelt zich als volgt op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waardeer het kind zoals het is en geef uiting geven aan deze waardering.
Neemt het kind en zijn emoties en gevoelens serieus.
Gebruiken geen lichamelijke straffen. Gebruiken belonen en corrigeren volgens afspraak met de
vraagouders en altijd binnen het beleid van De Kleine Kroon
Blijven consequent en handel op een herkenbare en duidelijke manier in een bepaalde situatie.
Ondersteunen het kind bij het verwerken van gevoelens.
Begeleiden het kind bij emoties zoals verdriet, boosheid, angst en vreugde.
Creëren een vertrouwde opvangomgeving
Steunen het kind en bieden warmte en geborgenheid.
Evalueren tenminste 1 keer per jaar met de vraagouders, voorafgaand aan het
voortgangsgesprek met De Kleine Kroon.
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3. Sociale competenties
Hieronder verstaan we alle competenties die te maken hebben met de sociale omgang met anderen.
We denken daarbij aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bieden, vragen of ontvangen en besef van afhankelijkheid;
Verbondenheid met en vertrouwen in familie, de gastouder en andere kinderen;
Bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken;
Anderen aanvoelen en anticiperen op elkaars gedrag alsook imiteren;
Initiatief nemen of juist volgen en leiding accepteren;
Positief bijdragen aan een geheel;
Samen spelen en meedoen in een groep waaronder delen met anderen;
Problemen en conflicten oplossen of voorkomen;
Zorg voor de natuur en omgeving.

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 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
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 kunnen);
Vermogen om emoties te reguleren door ze te uiten op een gezonde en sociale manier;
Frustratietolerantie (controle hebben over impulsen);
Geconcentreerd (alleen) spelen en doorzettingsvermogen (vasthouden aan een plan);
Positieve levenshouding waaronder plezier in eigen lijf en leven en de omgang met anderen.

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

Grof motorische vaardigheden (kruipen, lopen, rennen etc.);
Fijn motorische vaardigheden (tekenen etc.);
Bewegen op muziek en maken van ritmische bewegingen;
Plezier in bewegen en gevaar onderkennen en niet onnodig angstig zijn;
waarnemen van zintuiglijke ervaringen als (voelen, ruiken, horen, proeven en zien);
Zelfredzaamheid bij persoonlijke verzorging en hygiëne.
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Cognitieve competenties
Competenties op het gebied van verstandelijke vermogens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis en inzicht in de sociale wereld;
Empathie (begrijpen en benoemen van emoties van anderen);
Begrijpen van verhalen en het idee van geschreven taal;
Kennis en inzicht in de natuur (waaronder dieren, planten, elementen & seizoenen);
Kennis en inzicht in de fysieke wereld en wetmatigheden;
Kennis van verhoudingen, verzamelingen, hoeveelheden;
Onderzoekende houding met nieuwsgierigheid en initiatief;
Vaardigheden en plezier in bouwen en creëren;
Vaardigheden om problemen op te lossen door logisch te denken.

Communicatieve competenties
Competenties die te maken hebben met het contact maken met anderen en uitdrukking geven aan eigen gedachten
en gevoelens:
• Verbaal communiceren met anderen alsook eventuele tweede taalverwerving;
• Non-verbale communicatie begrijpen, gebruiken en ontwikkelen;
• Beurt nemen of geven;
• Gemotiveerd zijn om anderen te begrijpen en jezelf begrijpelijk te maken;
• Luisteren naar een verhaal;
• Kijken naar en begrijpen van plaatjes/foto’s en video;
• Beginnend begrip van de betekenis van geschreven taal.
Creatieve & 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 andere beeldende uitingen;
• Bouwen en constructies van kleine en grotere diverse materialen;
• Expressie van zorg voor andere mensen, dieren en planten.
Pedagogische competentie in praktijk brengen
In de navolgende pagina’s leest u hoe de gastouder de pedagogische competenties voor kinderen en vervolgens hoe
de gastouder deze in praktijk kan brengen, in duidelijk observeerbare handelingen. Bij het bezoek aan de gastouder
voor het voortgangsgesprek wordt met de gastouder besproken en bekeken hoe zij de pedagogische uitgangspunten
uitvoert.
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Veiligheid & Gezondheid
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 of zwevende deeltjes microstof; Stoffen die op termijn
luchtwegaandoeningen zouden 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. Te denken valt
aan: Hygiënisch bereide gezonde en voedzame voeding, regelmatige frisse buitenlucht en niet roken in het bijzijn
van kinderen, rekening houden met allergieën of intoleranties, voldoende rust nemen, aangepaste kleding aan weer
en temperatuur en natuurlijk algehele zorg en aandacht (ook voor zieke kinderen).
Bij de Risico-inventarisatie Gezondheid (RIG) 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 van het binnen- en
buitenmilieu en tenslotte gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen.
Fysieke 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 en kunnen 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.
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Pedagogische competenties in praktijk
Gastouders hebben een niet te onderschatten invloed op een positieve ontwikkeling van kinderen. Van hen wordt in een
sterke basis steeds meer opvoedexpertise gevraagd. Door hun pedagogische kwaliteit te versterken kunnen zij hun rol
beter waar maken. Meer handelingsbekwaamheid, meer pedagogische competenties. Duidelijke pedagogische kaders
maken hierbij het verschil.
Bij het versterken van de pedagogische kwaliteit zijn pedagogische kaders een goed hulpmiddel. Zij helpen professionals
in de opvang bij het vormgeven van hun pedagogische werkwijze. De kaders zijn goed bruikbaar op de werkvloer. De
kaders beschrijven welke kennis over de ontwikkeling van kinderen noodzakelijk is om hun ontwikkeling te stimuleren.
Hieronder staan enkele competenties die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van het kind.
Pedagogische competenties voor kinderen
Sociale
competenties

Emotionele
competenties

Motorische
competenties

Cognitieve
competenties

Communicatieve
competenties

Morele
competenties

Expressieve
competenties

Hulp vragen en ontvangen
Gevoel van verbondenheid met familie en groep
Andere aanvoelen en rekeninghouden met andermans gevoelens
Imiteren
Samenspelen
Initiatief nemen, volgen, leidingnemen en leiding accepteren
Bijdragen aan het geheel en helpen
Zorg voor de natuur
Hulp vragen en ontvangen
Vertrouwen in pedagogisch medewerkers
Bewustwording van zichzelf
Vertrouwen op eigen kracht en vermogen
Bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken
Positieve levenshouding
Grof motorische vaardigheden
Evenwicht bewaren
Fijn motorische vaardigheden
Bewegen op muziek en ritmische vaardigheden
Plezier in bewegen en gevaar onderkennen
Plezier in zintuigelijke ervaringen
Bouwen en uitvinden
Begrijpen en benoemen van emoties en bedoelingen bij verzorgen en samenspelen
Gebruiken van zintuigen bij het verkennen van de wereld
Kennen van woorden voor planten, dieren, seizoenen, dingen en het weer
Zoeken naar verbanden tussen gebeurtenissen (logisch denken)
Ordenen, meten, tellen, verzamelen van dingen en materialen
Geconcentreerd (alleen) spelen en vasthouden aan een plan (doorzettingsvermogen)
Praten met woorden en eenvoudige zinnen
Non-verbale communicatie begrijpen en gebruiken
Beurt geven en nemen
Gemotiveerd zijn om anderen te begrijpen en om zichzelf begrijpelijk te maken
Luisteren naar een verhaal
Vertellen wat hij/zij voelt, wil of heeft meegemaakt
Kijken naar en begrijpen van plaatjes en foto’s
Begrijpen van de betekenis van geschreven taal
Emoties op een acceptabele manier uiten
Besef dat eigen handelen iets teweeg kan brengen
Verantwoordelijkheid en schuldbesef tonen
Gehoorzamen en goede manieren laten zien
Voor zichtzelf op komen
Morele gevoelens uiten als trots, schuld en schaamte
Respect hebben voor diversiteit
Dansen en bewegen
Zingen en muziek maken
Tekenen, verve en knutselen
Bouwen en constructie van klein en groot materiaal
Gevoel voor schoonheid
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Pedagogisch werkplan voor de gastouder
1. Sociaal-emotionele veiligheid stimuleren in de praktijk
In de Wet op de Kinderopvang is het ‘bieden van emotionele veiligheid’ opgenomen als een van de belangrijkste
opvoedingsdoelen van de kinderopvang. Een omgeving waar een kind zich veilig voelt is een voorwaarde voor een
goede emotionele ontwikkeling. Daarom is je basishouding warm en belangstellend. Je geeft ieder kind het gevoel
dat het welkom is. Je toont oprechte belangstelling voor wat de kinderen doen en maken, je prijst de kinderen als zij
iets gepresteerd hebben en je aarzelt niet om een kind een knuffel te geven of even op schoot te nemen.
Daarnaast geef je kinderen een gevoel van veiligheid en zekerheid door te zorgen voor vaste, herkenbare patronen
in je gedrag en een vaste (herkenbare) structuur bij activiteiten. Pas ook regels consequent toe (bijvoorbeeld: bij
schilderen altijd een schort aan).
 De gastouder reageert sensitief en responsief op kinderen en hun basisbehoeften waarmee deze 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 enzovoorts? 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 vaste dagindeling geeft een kind een veilig gevoel. Een strak schema is daarbij niet nodig want 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. Ook het 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 beperkt aanbod 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 er uiteraard ook altijd voor dat deze zelf als verzorger ook uitgerust en fit is.
Op de volgende pagina staan enkele handreikingen hoe je deze ontwikkelingsfasen kan stimuleren in de praktijk.
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Sociaal/emotionele
ontwikkeling

Hoe wij deze ontwikkelingsfasen stimuleren

3-4 maanden

Kind leert omgaan met basis emoties:
vreugde, verbazing, woede, angst,
verdriet en walging.

Spiegel de gelaatsuitdrukkingen van het kind en praat
daarbij in een passende (altijd kindvriendelijke) toon.

4-5 maanden
5-6 maanden
6-7 maanden
7-8 maanden
8-9 maanden

Kind kan gelaatsuitdrukkingen van een
opvoeder interpreteren en begrijpen
en zich hier op afstemmen, start van
ontwikkeling lichamelijk zelfbeeld:
verkend eigen lichaam.

9-10 maanden
10-11 maanden
11-12 maanden
12-13 maanden
13-14 maanden

Kind gaat zelf opzoek naar (verborgen)
aanwijzingen in houding of gelaatsuitdrukkingen om de emotie een
opvoeder te bepalen.

leeftijd

(Feldman, 2008), (Rigter, 2008)

14-15 maanden
15-16 maanden
16-17 maanden
17-18 maanden
18-19 maanden
19-20 maanden
20-21 maanden
21-22 maanden
22-23 maanden
23-24 maanden
2-2,5 jaar
2,5-3 jaar
3-3,5 jaar

Gebruik tijdens in interactie met het kind verschillende
gelaatsuitdrukkingen. Hierbij kunnen de
gelaatsuitdrukkingen soms overdreven worden zodat het
onderscheid duidelijk wordt. Beweeg tijdens het zingen,
verschonen en wassen de lichaamsdelen van het kindje
zodat het kind herhaaldelijk aandacht krijgt voor het eigen
lichaam. Benomen de lichaamsdelen die je aanraakt.
Maakt bewust gebruik van verschillende
gelaatsuitdrukkingen om de eigen stemming duidelijk te
maken. Bij het aanspreken van het kind, nagaan of hij/zij
begrijpt wat jij met jouw uitdrukking en stemgebruik
probeert duidelijk te maken.

Verdere ontwikkeling zelfbeeld:
Herkent zichzelf in spiegel

Speel samen voor de spiegel met verkleedkleding,
bewegingen en middels het nadoen van elkaar via de
spiegel, leert een kind zich zelf te herkennen.

Kind kan wanneer het hem/haar
gevraagd wordt door opvoeder een
gelaatsuitdrukking met een bepaalde
emotie aanwijzen.

Maak een spelletje van gelaatsuitdrukkingen raden.
Benoem bijvoorbeeld tijdens het lezen de emoties die in
het verhaal voorkomen en pas je eigen gezichtsuitdrukking
en stemgebruik aan de emotie in het verhaal. Ook kan je
als grapje soms de verkeerde uitdrukking inzetten, ga
hierbij na of het kind doorheeft dat jij de verkeerde
uitdrukking maakt en bespreek dit samen.

Expressie: minachting, schuldgevoel.
Verdere ontwikkeling zelfbeeld:
Herkent zichzelf op film, Kind zoekt
naar erkenning voor prestaties.

Bekijkt samen foto’s en film waarop het kind en/of
familieleden te zien zijn. Bij film kan het beeld soms ook
stil gezet worden om dan te bespreken wie er op de film te
zien zijn. Ga na of het kind gevoelens van schuldgevoel of
minachting weet te uiten.
Benoem de emoties die je bij het kind ziet en vertel hoe je
dat kan zien. Speel een herkenspelletje, noem om de beurt
een emotie en kijk of de ander de emotie na kan doen. ook
leuk om voor de spiegel te spelen en dan te kijken wie het
beste de emotie kan uitbeelden.

Kind gaat woorden voor emoties
gebruiken, kind kent sociale lading
van emoties en weet emoties te
‘verstoppen’ indien gewenst of
noodzakelijk. Kind vergelijkt (en
beoordeeld) zichzelf met anderen.
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4 t/m 6 jaar

Kind heeft meer contact met
anderen: sluit vriendschappen en is
steeds beter in staat zich te
verplaatsen in de ander.
Kan eigen emoties (blij, boos,
verdrietig) herkennen en (enigszins)
beheersen en zich aanpassen aan de
situatie als dat nodig is.
Begrijpt nog niet alles van de wereld
om hem heen, en gebruikt fantasie
om de ontbrekende kennis aan te
vullen tot een ‘logisch’ geheel:
fantasie en werkelijkheid lopen door
elkaar.
Besef van een eigen ik. De wens om
dingen zelf te doen en zelf te
ontdekken.

7 t/m 9 jaar

Straf en beloning maken duidelijk
wat nu precies wel en niet mag.
Sterk gericht op omgang met
leeftijdsgenoten: vriendschappen zijn
enorm belangrijk, ook voor het
gedrag.
Identiteitsontwikkeling. Het kind wilt
‘erbij horen’ en zich geaccepteerd
weten, maar is ook bezig met zichzelf
te leren kennen (in vergelijking met
anderen).
Interesse in ‘regelspel’, vindt het
belangrijk te weten ‘hoe het hoort’
(en probeert dat ook uit).
Het ‘bij de groep willen horen’ en de
behoefte aan competitie brengen het
risico van pesten met zich mee

10 t/m 13 Jaar

Omgang met leeftijdsgenoten is van
groot belang. Het kind staat ook
open voor het leren omgaan met
anderen in groepsverband. Ook hier:
risico van pestgedrag.
Kinderen denken na over wat het
betekent een ‘goed mens’ te zijn.
Aandacht voor waarden en normen.
Maatschappelijke belangstelling,
waarbij zij vaak een standpunt kiezen
waarvan zij weten dat ze erom

Ook in deze periode is het belangrijk om emoties te
benoemen zodat het kind de emoties leert herkennen bij
zichzelf en anderen. Een nieuwe stap is het kind te helpen
om emoties te beheersen. Hierbij gaat het er om dat een
kind leert hoe je op een prettige manier (voor zichzelf en
omgeving) uiting kan geven aan emoties. Je kan dit doen
door de uiting van emoties te bespreken van een kind. Dit
kan je ook doen door je eigen emoties te bespreken. ‘wat
denk je dat ik voelde toen ik tegen je zei dat je niet op de
tafel mag klimmen?’, ‘Piet moest net erg huilen, wat
voelde piet toen denken jullie?’, ‘Wat zijn we leuk aan het
zingen! Hoe voelen wij ons nu?. Enz
Een tweede aandachtspunt is het helpen om onderscheid
te maken tussen de echte wereld en de fantasiewereld van
het kind. Wanneer je merkt dat een kind fantasie vertelt
alsof het echt waar is, is het goed om dit met hem haar te
bespreken. Hierbij kan je aangeven dat het soms moeilijk
is om het verschil tussen fantasie en realiteit te zijn. Wordt
niet boos op een kind en beschouw het niet als liegen.

Benoem hoe bepaalde dingen ‘horen te gaan’ en bespreek
daarbij waarom het zo gaat.
Begeleid kinderen bij het samenspel en heb aandacht voor
de sociale regels van de kinderen onderling. Welke regels
hanteren zij? Kan iedereen daar aan mee doen? Bespreek
de sociale regels indien nodig en om de kinderen bewust
te maken van de regels en de consequenties daarvan.
Bijvoorbeeld: wanneer kinderen als regel hebben dat je
alleen mee mag spelen wanneer je heel snel kan rennen,
dan kan ene kindje dat overgewicht heeft hier niet aan
mee doen. Bespreek dan welke regel jou opgevallen is,
welke consequentie deze regel voor het buitengesloten
kindje heeft en hoe wij de regels kunnen aanpassen zodat
echt iedereen mee kan doen.
Leer kinderen dat het goed is om verschillen te accepteren
en dat je je voordeel kan doen met individuele verschillen.
In deze periode is het een uitdaging om kinderen te
stimuleren zelfonderzoek te doen. Wat vind ík daarvan?
Wil ík dit? Ben ík het eens met die mening?
De tweede stap is om je eigen mening op een prettige
manier te verwoorden in de groep.
Wanneer kinderen leren nadenken over wat zij zelf van
iets vinden, zullen zij minder ‘meeloop’ gedrag vertonen.
Benoem individuele verschillen en overeenkomsten en
heb aandacht voor individuele talenten en interesses.
Wellicht is het leuk om bij het uitvoeren van een
groepsopdracht, eerst na te gaan wat ieders talenten zijn,
en hoe deze talenten ingezet kunnen worden.

Waarborgen emotionele veiligheid
De Kleine Kroon vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Zij mogen hun eigen emoties uiten en dat
kunnen zij het beste in een veilige omgeving.
Voor gastouders ligt er een belangrijke taak om de emoties onvoorwaardelijk te accepteren en tegelijkertijd het
kind te helpen om emoties op een acceptabele wijze te uiten.
Elke emotie die een kind uit dient serieus genomen te worden vanuit het idee dat er geen foute of slechte emoties
bestaan. Wel is het mogelijk dat kinderen op een ongewenste manier omgaan met hun emotie. Hier ligt een
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belangrijke taak voor gastouders. Gastouders kunnen kinderen begeleiden om, op een acceptabele manier, om te
gaan met hun emoties. Hierbij is de emotie per definitie ‘ok’, alleen de manier waarop er met de emotie wordt
omgegaan, kan als ‘niet ok’ worden gezien. Bij het bespreken van emoties is het belangrijk dat er aangegeven wordt
dat:
-

Jij het kind in zijn/haar emotie erkent
(‘ik zie dat je blij/boos/verdrietig/enz bent’)
Aangeeft dat het ‘ok’ is dat het kind zich zo voelt (het is niet erg dat je blij/boos/verdrietig/enz bent’)
Je in geval van ongewenst omgaan met de emotie bespreekt hoe je wel acceptabel uiting kan geven.
Bijvoorbeeld; kind is boos en gooit met speelgoed door de woonkamer. Emotie ‘boos’ is ok. Omgaan met de
emotie boos, het gooien van speelgoed, is niet ok. Je kan het kind een pen en papier geven en benoem ‘teken
maar eens hoe boos jij bent!’. Het kind maakt op deze manier niks stuk, maar kan wel zijn boosheid even kwijt.

Waarborgen fysieke veiligheid
De gastouders waar De Kleine Kroon mee samenwerkt, zullen bereid moeten zijn mee te werken aan de jaarlijkse
risico-inventarisatie op het gebied van 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 (dus ook voor en na de opvang) rookvrij dient te zijn.
Als de opvang plaatsvindt in de woning van de vraagouder, dan wordt dezelfde bereidheid tot medewerking van de
vraagouders verwacht.
De gastouder (en vraagouder) voert samen met de bemiddelingsmedewerkster voorafgaand aan de opvang (en
daarna jaarlijks) een risico-inventarisatie uit op de opvanglocatie. Dit is nodig omdat de situatie met betrekking tot
veiligheid en gezondheid geen statische kwestie is. Elke locatie, 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 leidende instanties. We adviseren daarnaast iedere
gastouder en ouder om onder andere de ‘Checklist Brandveiligheid’ goed door te lezen.
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 plaats vindt) is gebeurd.
In het verslag worden volgende zaken opgenomen:
• Opvangadressen, opnamedatums en naam bemiddelingsmedewerkster, vraagouder, gastouder;
• Overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de inventarisaties;
• Overzicht van geregistreerde ongevallen en gevaarlijke situaties (inclusief genomen maatregelen);
• Overzicht van de belangrijkste actiepunten en geplande acties;
• Overzicht van getroffen maatregelen om de veiligheid en gezondheid te vergroten of ter risicobeperking;
• Hoe en wanneer ouders over de veiligheid en gezondheid in de gastouderopvang zijn geïnformeerd.
Actieplan en maatregelen
De inventarisatie en registratie hebben inzichtelijk gemaakt waar risicovolle situaties zijn in de opvangwoning. Voor
veel risico’s zijn standaardoplossingen. Denk hierbij aan het plaatsen van traphekjes, brandmelders, het sluiten van
keukenkastjes 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 nog niet genoemde oplossingen. Het gastouderbureau stelt samen met de
gastouder (en vraagouder) 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 risicoinventarisatie en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak (PvA).
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Registratie van ongevallen
Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. 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 kan dus
schaden 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. Gebruik hiervoor het ‘Ongevallenregistratieformulier’ uit de Locatiemap.
De gastouder is verplicht alle (bijna-)ongevallen te registeren en te melden. Op de persoonlijke pagina en in de
Locatiemap zijn Ongevallenregistratieformulieren te vinden, waarop incidenten geregistreerd kunnen worden.
De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor het gastouderbureau alsook de GGD-inspecteur en bevat in ieder
geval:





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.
Omgaan met ziekte en eventuele ongelukken

Bij ziekte van een kind wordt contact opgenomen met de ouders en 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 (EHBO (bij Kinderen)) te kunnen
verlenen, eventueel in afwachting van een arts of nooddienst. Iedere gastouder hoort een complete goedgekeurde
verbanddoos in huis te hebben, die regelmatig gecontroleerd wordt op houdbaarheidsdata en compleetheid van de
diverse materialen. Daarnaast horen telefoonnummers van artsen en andere hulp binnen handbereik te zijn. Ook de
gezondheid van de gastouder is van belang. Als de gastouder niet fit is kan deze minder goed zorgen. Voeding voor
kinderen moet gezond en voedzaam zijn. Gezond eten is belangrijk voor een goede lichamelijke ontwikkeling. Met
de behoeften van het kind en de wensen van de ouder wordt rekening gehouden. Het klaarmaken van voedsel
gebeurt op een hygiënische wijze.
Verzekering
Alle gastouders alsmede hun huisgenoten van De Kleine Kroon dienen over een geldige aansprakelijkheidsverzekering
te beschikken. Ook alle vraagouders dienen te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering
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2. Sociale competenties stimuleren in de praktijk:
Onder de sociale ontwikkeling valt onder andere de identiteitsontwikkeling, het vermogen om contacten te leggen
en vriendschappen aan te gaan, sociale onafhankelijkheid, morele ontwikkeling, impulscontrole, het ik-bewustzijn in
een sociale context, het sociaal inschattingsvermogen, sociale vaardigheden, de relatie tot autoriteit en sociale
aspecten van de seksuele ontwikkeling.
Een groot scala aan deelgebieden. Belangrijk is vooral dat kinderen zich als individu ontwikkelen en met elkaar leren
omgaan in een groep. Ze worden zich bewust van sociale verhoudingen en ontwikkelen een sociale identiteit.
Daarnaast worden vriendschappen ontwikkeld.
 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’. Voorbeelden 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.
 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 of benadeeld (!) 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 of sportverenigingen.
Begeleiden van interacties en positieve relaties tussen kinderen
Wanneer kinderen samen komen, kunnen zij verschillend gedrag vertonen. Dit is afhankelijk van hoeveel
kinderen er samenkomen, de leeftijd van de kinderen, hoe goed de kinderen elkaar kennen en de
voorgeschiedenis van de kinderen. Binnen De Kleine Kroon vinden wij het belangrijk dat de gastouder positieve
interacties stimuleren en belonen met complimenten. Onder positieve interacties verstaan wij, interacties die
gekenmerkt zijn door:
vriendelijk en aardig gedrag en taalgebruik
bijdragen aan het behalen van het (gezamenlijke) doel
wisselende beurtverdeling en geduld





Tips om positieve interacties te bevorderen:




Schep mogelijkheden voor interacties tussen kinderen (samenwerken, samen delen)
Heb oog voor positieve interacties tussen kinderen en complimenteer de kinderen hiervoor
Laat zien hoe je op een positieve manier met elkaar om kan gaan (voorbeeld gedrag)

In het schema op bladzijde 27 staan van voorbeelden hoe je deze sociale ontwikkeling kan stimuleren, per
leeftijdscategorie.
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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.
Jongens en meisjes
Tegenwoordig is het zo dat er veel meer vrouwen dan mannen voor de klas staan of in de kinderopvang werken.
Dit resulteert in het sneller afkeuren van jong-mannelijk-gedrag. Spottend wordt wel eens gezet: ‘De ideale
jongen is tegenwoordig een meisje’. Dit kan leiden tot minder school succes bij jongens.
Vanaf 2 jaar oud beginnen kinderen te beseffen en uit te dragen of zij een jongen of een meisje zijn. Hierbij is het
van belang dat de gastouder ruimte geeft aan de kinderen; jongens mogen jongens zijn en meisjes mogen
meisjes zijn.
Hieronder worden enkele verschillen in voorkeuren aangegeven. Geschreven door Verhulst (2005).
Jongens
Voorkeur voor harde materialen
Voorkeur voor grof motorische activiteiten
Voorkeur voor groepsactiviteiten

Meisjes
Voorkeur voor zachte materialen
Voorkeur voor verzorgende activiteiten
Voorkeur voor samenspel in kleine
groepjes (tweetallen)

Jongens en meisjes verschillen vaak in hun manier van leren. Jongens leren meer vanuit ruimtelijk en visuele
oriëntatie, zij moeten dingen voor hun zien. Meisjes zijn vertaler ingesteld, zij leren met behulp van mondelinge
uitleg.
Deze voorkeuren zijn natuurlijk grotendeels individueel bepaald. Wel kan de gastouder rekening houden met
deze voorkeuren middels het aanbieden van verschillende materialen en werkvormen.

Seksualiteit
In bepaalde situaties, zoals bij het verschonen, naar de wc of in bad gaan, is het in principe 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.
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Seksuele ontwikkeling
Onderstaand tabel geeft aan hoe de seksuele ontwikkeling verloopt, welke aandachtspunten er gegeven worden en
hoe wij er mee omgaan. De aandachtspunten en het verloop van de seksuele ontwikkeling geven wij weer zoals
beschreven door Boogaard e.a. (2013).
leeftijd

Seksuele ontwikkeling

Tot 3 jaar

Kind weet of zij een jongen
of meisje is.
Nieuwsgierig naar het eigen
lichaam en dat van
anderen. ‘doktertje spelen’.
Ze zijn nieuwsgierig naar
hoe alles in elkaar zit.
Enorme interesse in de
voortplanting.

4 t/m 6
jaar

6 t/m 7
jaar
6 t/m9
jaar

10 t/m 12
jaar

Realisatie dat jongens
mannen worden en meisjes
vrouwen.
Verkennen van grenzen:
Hoever kun je gaan met
praten over seksualiteit?
Interesseren zich in relaties
en liefde tussen mensen.
Praten onderling veel over
zoenen en bedenken ook
zoenspelletjes. Verliefdheid
komt voor.
Kinderen krijgen steeds
meer interesse in de
volwassen vormen van
seksualiteit. In welke mate
verschilt per kind.

Aandachtspunten & hoe gaan wij hiermee om

Het is vaak even schrikken voor een gastouder als kinderen interesse krijgen in
hun lichaam en dat van anderen, maar dit is heel normaal. Wanneer kinderen
hun lichaam betasten in het openbaar, kun je op een rustige manier aangeven
dat dit in het openbaar niet kan. Geef er verder niet teveel aandacht aan, zeker
geen negatieve. Ook kun je kinderen op hun eigen niveau antwoord geven als
ze vragen waar kinderen vandaan komen.

Uitleg en informatie geven over de gevoelens. Hou het zo luchtig mogelijk en ga
in gesprek als kinderen er zelf over beginnen. Kinderen willen over het
algemeen niet praten over hun gevoelens en vinden het eng en spannend.
Biedt een luisterend oor als je het idee hebt dat kinderen het nodig hebben.

Ga door op de informatie die kinderen al hebben. Wanneer je het idee hebt dat
een kind behoefte heeft aan seksuele voorlichting kun je contact opnemen met
De Kleine Kroon en/of de ouders voor advies. Geef nooit zelf voorlichting zonder
overleg met ouders.

3. Persoonlijke competenties & creatieve ontwikkeling
stimuleren in de praktijk
Taalontwikkeling stimuleren in de praktijk
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 correct Nederlands spreken, helpt kinderen zich
goed uit te drukken. Ook samen zingen en lezen biedt hiervoor alle gelegenheid. Kinderen voor wie Nederlands niet
de moedertaal is verdienen daarbij extra aandacht.
Kinderen ontwikkelen hun taal door te praten met andere taalgebruikers. Zo leren ze nieuwe woorden en correcte
formuleringen te gebruiken. Als kinderen graag iets willen vertellen en niet zelf de juiste woorden of woordvormen
weten, gaan ze extra goed letten op hun gesprekspartner. Zodra ze de juiste woorden horen, nemen ze die over in
hun eigen taalgebruik. Zo ontwikkelen ze tegelijkertijd hun begrip van de taal en het actieve gebruik van de taal.
Voor kinderen die thuis weinig Nederlands horen is het des te belangrijker dat er op andere plaatsen, zoals op de
kinderopvang, goed taalaanbod is en dat zij daardoor de gelegenheid krijgen om zo hun Nederlands te ontwikkelen.
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Taal ontwikkeling stimuleren in de praktijk per leeftijdscategorie
leeftijd

Taal ontwikkeling

Hoe wij deze ontwikkelingsfasen stimuleren

3-4 maanden

Kirren, gebruikt stem bij sociale
communicatie.
Klikken met de tong, brabbelen.

Herhaal de geluiden van het kindje, maak dezelfde
geluiden. Praat op rustige en vriendelijke toon.

4-5 maanden
5-6 maanden
6-7 maanden
7-8 maanden
8-9 maanden

(Feldman, 2008)
(Rigter, 2008)

Onderscheidt vriendelijke en boze
toon.
Duidelijke vocalisatie van
verschillende lettergrepen
2 lettergrepen met herhaling van
eerste, aanwijzen en gebaren maken.

9-10 maanden

Bootst klanken na, Begrijpt gebaren
en reageert op ‘dag’, begrijpt een
klein aantal woorden.

10-11 maanden

Reageert op eenvoudige
commando’s.

e
12-13 maanden Zegt 1 woord, herhaalt

13-14 maanden

klankcombinaties, zwaait zeg gedag.

14-15 maanden Zegt vijf woorden of meer
15-16 maanden

16-17 maanden Begrijpt een verbod
17-18 maanden
18-19 maanden

Begrijpt een eenvoudige vraag, kent
ongeveer 20 woorden, wijst naar
neus, ogen, haar. Gebruikt woorden
om wensen duidelijk te maken.

19-20 maanden

Benoemt een plaatje in een boek:
‘hond’.

20-21 maanden

Herhaalt dingen

21-22 maanden Gebruikt 2 woorden in combinatie:
22-23 maanden praat in telegramstijl.

Herhaal twee lettergreep woorden of tweelettergreep
klankcombinaties ‘ma-ma, pa-pa, ja-ja, da-da, oh-oh, tu-tu
enz’.
Gebruik een klein aantal simpele woorden voor het
kenbaar maken van elke handelingen, voorwerpen of
gebeurtenissen. Zorg dat je het zelfde woord blijft
gebruiken in een bepaalde situatie zo gaat ene kind het
woord linken aan een bepaalde situatie, voorwerp of
handeling. Voorbeelden: afscheid=dag-dag en zwaaien,
eten=hap-hap enz.
Gebruik tijdens het praten handgebaren om de taal te
verduidelijken. Voorbeeld: als je het kind roept om bij je te
komen strek je je armen naar het kind uit. Zo helpt het
gebaar om eenvoudige commando’s sneller te begrijpen.
Gebruik altijd eenvoudige en dezelfde woorden in
communicatie met je kindje. Herhaal woorden soms zodat
het kind de kans krijgt om het woord of de klank te
herhalen. Vraag het kind om sommige woorden of simpele
Herhaal de woorden die het kind zegt gedurende de dag
en wijs daarbij de betekenis van de woorden aan. Door
nieuwe woorden veel te herhalen blijven ze beter
beklijven.

Maak in taal, houding en gebaar duidelijk dat een kind iets
ongewenst doet. Gebruik hierbij een simpel woord en
gebaar. Bijvoorbeeld ‘nee’ en maak een stop gebaar. Blijf
het zelfde woord en gebaar gebruiken, zodat het kind de
betekenis snel leert begrijpen.
Hou vragen en communicatie simpel en op het niveau van
het kind en herhaal de woorden die het kind noemt
veelvoudig. Volg het kind in het kenbaar maken van
wensen en laat merken dat hij/zij de juiste woorden heeft
gekozen.
Schenk aandacht aan de plaatjes in een kinderboek.
Benoem simpele voorwerpen en helpt het kind om op een
woord te komen, door niet te snel voor te zeggen.
Voorbeeld plaatje hond ‘een h-h-h-h-h-ho-ho-ho-hoHOND! Dat is een hond!’
Maak er een spelletje van, doe elkaar na en herhaal elkaar
woorden en geluiden. Vraag het kind soms om woorden of
klanken na te zeggen.
Maak duidelijk dat je begrijpt wat hij/zij bedoelt. Indien
hij/zij een foutje maakt kan je het voorwerp aanwijzen
terwijl je de juiste naam herhaalt.
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23-24 maanden

Begrijpt voorzetsels: ín’, ‘onder’,
gebruikt 1e voornaamwoord, frase
zin.

2-2,5 jaar

2-5 woordzinnen, woordenschat van
ongeveer 270 woorden, gebruikt
simpele zinnen., kan beurtnemen bij
gesprek of interactie, gaat naar
zichzelf verwijzende woorden
gebruiken.
Maakt zinnen waarbij werkwoorden
soms in verkeerde tijd
staan/verkeerde vervoeging.
Kleed zinnen aan met bijwoorden,
lidwoorden en bijvoeglijk
naamwoorden.

2,5-3 jaar
3-3,5 jaar

4 - 13

Gebaar plaats aanduidingen. Ga bijvoorbeeld bij de tafel
staan en vraag ‘onder?’ terwijl je onder de tafel wijst. Ook
tijdens het spelen en eten kan je plaatsaanduidingen
benoemen. ‘in de emmer’, handen boven tafel, achter de
kaas, naast papa enz.
Vraag het kind indien deze incorrect de beurt neemt om
dat anders te doen. het is niet erg om kinderen soms even
te laten wachten voordat de iets mogen zeggen. Daardoor
leert een kind de sociale regels van taal. Benoem de beurt
verdeling tussen kinderen wanneer kinderen samenspelen.
Verbeter kind door zelf een zin te maken waarin je het
woord in de juiste vorm gebruikt. Voorbeeld: kind: ‘ik
loopte naar mama.’ Jij: ‘ja? Liep jij naar mama?’
Maak een spelletje van bijvoeglijk naamwoorden. Je kan ze
uitbeelden of benoemen tijdens het spelen. Verbeter
onjuist taalgebruik door in de reactie de juist vorm of
combinatie te gebruiken.

Zie cognitieve ontwikkeling

Creatieve ontwikkeling
Kinderen hebben niet alleen een frisse kijk op de wereld, ze barsten ook nog eens van de fantasie en creativiteit.
Vooral jonge kinderen worden daarbij (nog) niet tegengehouden door het idee dat iets niet mooi kan zijn of dat het
niet goed is. Ze worden geboren met het vermogen om te vragen, te dromen en zich te verwonderen. Alles kan en
dat is goed. Of het nu gaat om (toneel)spelen, dansen, zingen, muziek maken, knutselen, tekenen of schilderen.
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), dramatische expressie (verkleedkleren, lappen), muziek,
zang en dans.
Met bouwen, puzzelen en constructiespel ontwikkelen kinderen zowel hun handvaardigheid als hun denkvermogen.
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.
Computerapparatuur, radio & televisie
Een steeds terugkerend punt bij bemiddeling tussen gastouders en vraagouders is het gebruik van televisie, radio- &
muziekapparatuur en voor oudere kinderen (spel)computer(apparatuur). 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 het hedendaagse multimediale leven. Bewust (selectief) en matig
gebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, op voorwaarde dat de inhoud aansluit bij de leeftijd van het
kind en dat er bijvoorbeeld geen films of spelletjes worden aangeboden met geweld of seksuele lading.
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Motorische ontwikkeling stimuleren in de praktijk
De motorische ontwikkeling heeft betrekking op het leren bewegen en is in te delen in grove en fijne motoriek. Bij
grove motoriek gaat het om grote lichamelijke bewegingen zoals rollen, lopen, dansen, balanceren, springen, et
cetera.
Bij fijne motoriek gaat het om de handmotoriek en andere (kleine) bewegingen zoals spreken en het bewegen van
de ogen. Een goede motoriek is een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen spelen.
De basis voor de motoriek wordt gelegd in de eerste twee levensjaren, maar blijft zich ook daarna verder
ontwikkelen. Het is belangrijk om kinderen in hun motorische ontwikkeling te (blijven) ondersteunen door middel
van spel, bewegingsactiviteiten en bewegingsruimte, zowel binnen als buiten. Kinderen moeten zich vrij kunnen
bewegen en hun energie kwijt kunnen. Bijkomend voordeel is dat niet alleen de motoriek geoefend wordt, maar dat
ook overgewicht wordt tegengegaan. Maak kinderen er wel van bewust dat ze niet alleen zijn in de ruimte.
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
bestek. 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 maar
natuurlijk ook in talloze sporten & spelen etc.
Motorische ontwikkeling stimuleren in praktijk per leeftijdscategorie
leeftijd
3-4 maanden
4-5 maanden

Motorische ontwikkeling

(Feldman, 2008), (Verhaar e.a., 2008)

Hand openen, rammelaar grijpen

5-6 maanden

Loszitten, omrollen van buik naar
rug

6-7 maanden

Omrollen van rug naar buik. Grijpt
voet met handen

7-8 maanden

Staan met ondersteuning

8-10 maanden

Grijpen met duim en wijsvinger

Hoe wij deze ontwikkelingsfasen stimuleren
Biedt een rammelaar of ander kindvriendelijk voorwerp aan aan
de kinderen en help kinderen om een voorwerp goed vast te
pakken: duim onderlangs, vingers bovenlangs.
Loszitten: Zet een kind soms in een zittende positie neer en
ondersteun het kind hierbij. Bouw de tijd dat je een kind in
zittende positie zet heel rustig op, dit is een inspannende
oefening. Na verloop van tijd kan je proberen het kind,
voorzichtig, minder steun te geven waardoor het kind de eigen
spieren traint.
Omrollen: leg het kind soms op de buik neer (doe dit niet direct
na het eten). Help het kind voorzichtig om op de zij te rollen en
zo op de rug te komen. Bouw dit rustig op, dit is een
inspannende oefening. Bouw de mate waarin jij helpt rustig af,
zodat het kind de eigen spieren leert gebruiken.
Omrollen: leg het kind soms op de rug neer (doe dit niet direct
na het eten). Help het kind voorzichtig om op de zij te rollen en
zo op de buik te komen. Bouw dit rustig op, dit is een
inspannende oefening. Bouw de mate waarin jij helpt rustig af,
zodat het kind de eigen spieren leert gebruiken.
Grijpt met hand naar voeten: maak het kind bewust van zijn
armen en benen door deze, in spel vorm, aan te raken en te
laten zien. Zing bijvoorbeeld een liedje, terwijl jij de beentjes
en armpjes van het kindje beweegt.
Zet het kind soms op de voeten neer waarbij jij het kind goed
ondersteunt. Bouw de duur van de oefening hele rustig op, dit
is een inspannende oefening. Wanneer het kind minder wankel
staat kan je de ondersteuning rustig afbouwen. Begin met het
geven van steun aan het lichaam (op de romp), werk heel rustig
toe naar het staan met alleen steun via de handjes.
Leg op het speelkleed verschillende kindvriendelijke
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10-11 maanden

Kruipen of schuiven

11-12 maanden

los staan, potlood correct
vasthouden

12-13 maanden los lopen
13-14 maanden
14-15 maanden Toren van 2 blokken bouwen
15-16 maanden
16-17 maanden

stokjes in gaten plaatsen.

17-18 maanden Trap op lopen met hulp
18-19 maanden
19-20 maanden
20-21 maanden
21-22 maanden
22-23 maanden
23-24 maanden Springen op de plaats, rijgt drie
kralen

2-2,5 jaar

Lijnen op papier natekenen

2,5-3 jaar

Cirkel natekenen, maakt puzzel,
tekent poppetjes, knipt papier,
plakt met behulp van vinger.

voorwerpen neer. Speel samen met de voorwerpen door deze
op de pakken, te bekijken en neer te leggen. Help het kind bij
het vastpakken van een voorwerp. Door ook kleinere
voorwerpen neer te leggen (LET GOED OP met kleine
voorwerpen, BLIJF TEN ALLE TIJDEN DIRECT IN DE BUURT VAN
HET KIND!) kan het kind ook de fijnere motoriek trainen. Help het
kind om de kleine voorwerpen met de vingers, in plaats van met
de hele hand, op te pakken.
Leg het kind op de buik of zittend op het speelkleed en leg de
speelvoorwerpen net buiten het directe bereik van het kind.
Stimuleer het kind om bij de voorwerpen te komen. Indien het
schuiven goed lukt kan je het kind soms, kort en met goede
ondersteuning van het lichaam via de buik, op handen en
knieën zetten zodat het kind kan wennen aan de kruippositie.
Wanneer het kind beter evenwicht houdt op handen en knieën
kan je voorzichtig, en langzaamaan, de ondersteuning van het
lichaam afbouwen waardoor het kind de eigen spieren leert
gebruiken.
Breng het kind in staande positie en geef hem/haar de nodige
ondersteuning hierbij. Biedt, rustig aan, minder steun
waardoor het kind leert het evenwicht te behouden. Wees altijd
zeer alert en voorkom eventueel vallen van een kind. Bouw de
ondersteuning zeer langzaam af en oefen nooit langer dan 2-3
minuten achter elkaar.
Wanneer een kind goed los kan staan (merk op dat het kind
stabiel moet kunnen staan zonder hulp) kan je het kind
stimuleren zich lopend te bewegen. Dit kan gedaan worden
door het kind bijvoorbeeld te roepen (zeer kleine afstand,
ongeveer 1 stap afstand) of door eerst met steun aan de
hand(en) te oefenen met lopen.
Speel samen het kind en geeft voorbeelden van wat je met
blokken kan doen: stapelen, rollen, neerzetten, aan elkaar
zetten in een rij enz.
Begin met het oefenen van het plaatsen van blokjes in gaten
met de juiste vorm. Bied het kind bijvoorbeeld vierkante blokjes
en vierkante gaten aan. Wanneer dit goed gaat kunnen andere
vormen blokjes en gaten worden toegevoegd.
Stimuleer het kind de trap op de komen, waarbij je het kind aan
de hand begeleid. Houd het kind altijd goed vast op de trap, ook
wanneer het kind zelf kan traplopen dient de gastouder altijd
direct achter het kind (trap op!) of voor het kind (trap af!) mee te
lopen. Zo is de kans op vallen het kleinst.

Springen: Nu het kind goed kan lopen is het leuk om te leren
springen. Tijdens het spelen kan je zelf kleine sprongetjes
maken als voorbeeld. Om het kind te stimuleren kan je de
handjes van het kind vasthouden wanneer je zelf springt. Het
leren springen gaat het makkelijkst in spel vorm, maak er dus
een spelletjes van.
Rijgen: gebruik grote houten kralen en een dik koord om te
leren rijgen. Help het kind om het touw door de kralen te
krijgen. Wanneer dit vaker samen gedaan is, kan het kind dit
ook zelf.
Oefen door het kind te vragen jouw lijn na te tekenen (breng dit
als een spelletje). Ook kan je dit omdraaien, spreek af dat jij het
kind na tekent.
Ga samen zitten om te tekenen, puzzelen en knutselen.
Stimuleer het kind om de handelingen te proberen, geef zelf het
voorbeeld en leg uit wat je doet.
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3-3,5 jaar

Trap aflopen, 40-60 cm ver
springen, op 1 been hinkelen,
zonder knoeien inschenken.

3.5- 4jaar

Controle over starten en stoppen,
60 tot 85 cm verspringen, 4 tot 6
stappen op 1 been hinken, vouwt
papier in driehoek, schrijft eigen
naam, bouwt brug met 5 blokken,
opent knijpers en brengt ze op de
juiste manier aan.
Kind heeft meer spierkracht, betere
balans en coördinatie, ook van de
fijnere bewegingen zoals bij
tekenen

4 t/m 6 jaar

Kind wordt slanker, links- of
rechtshandigheid wordt duidelijk.
Nieuwsgierig naar het eigen lijf en
dat van anderen.

7 t/m 9 jaar

Jongens en meisjes gaan
gescheiden spelen
Groei van spierkracht, coördinatie
en balans zet zich voort. Kan
bewust bewegingen oefenen.
Belangstelling voor sporten.
Kind wil zijn vaardigheden
vergelijken met die van anderen:
wedstrijdjes.

10 t/m 13 Jaar

Jongens en meisjes spelen vaak
strikt gescheiden.
Veel kracht en goed
uithoudingsvermogen.

Oefen deze vaardigheden met veel geduld. Geef zelf het
voorbeeld en laat de nieuwe vaardigheden zien. Van
(ver)springen en hinkelen kan je een spelletje maken
bijvoorbeeld tijdens het buiten spelen. Loop altijd voor het kind
de trap af zodat je eventuele vallen kan opvangen en oefen het
inschenken met een handdoek bij de hand.
Middels renspelletjes leren kinderen controle te krijgen over
het beginnen en eindigen van bewegingen. Wissel bijvoorbeeld
verschillende manieren van lopen af, heel snel, heel zachtjes,
stampend, heel laag bij de grond, heel groots enz. Of imiteer
samen hoe verschillende dieren zichzelf voortbewegen.
Fysiek spel wordt telkens leuker en uitdagender voor kinderen. Denk
aan balspel of ren- of puzzelroutes. Ook de fijne motoriek verdient de
nodige aandacht. Tekeningen maken, knutselen of schrijven zijn
passende activiteiten om de fijne motoriek te trainen. Bij het samenspel
kan je er goed op letten en bespreken in welke hand het kind bij
voorkeur de potloden vasthoudt. Ook kan je het thema ‘jongens en
meisjes’ centraalstellen. Hierbij kan je kijken naar verschillen en
overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Let op: het gaat heirbij niet
om goed/fout, beter/minder maar gewoon constateren dat wij
verschillen en overeenkomsten zien.

Wees je bewust van de voorkeuren van de kinderen om bijvoorbeeld
met een vriendinnetje in een groepje ingedeeld te worden. Dit kan er
toe leiden dat je er wisselend voor kan kiezen om de kinderen zelf
groepjes te laten maken en soms ook om groepjes in te delen indien de
kinderen dit redelijkerwijs toestaan. Een wedstrijd element zorgt voor
uitdaging maar let er goed op dat je de kinderen leert om wedstrijdjes
volgens de regels te spelen en bespreek een wedstrijd na. Tijdens de
nabespreking kunnen de kinderen hun ervaringen delen en kan jij
aandacht besteden aan de talenten van de kinderen die jij tijdens de
wedstrijd gezien hebt. Benut spel momenten om aan het
zelfvertrouwen van kinderen te werken.

In de prepuberteit (bij de een veel
vroeger dan bij de ander): sterke

Tijd om aan de slag te gaan! Op deze leeftijd hebben kinderen veel
behoefte aan activiteiten. Bereid je dag goed voor en zorg dat je een
activiteit achter de hand hebt ( bijvoorbeeld iets bouwen, knutselen of
een gymspel). De toegenomen interesse in het andere geslacht vraagt
dat jij aandacht hebt voor de onderlinge relatie tussen de kinderen, zie
je veranderingen? Wat gaat goed? Wat vraagt aandacht?
Houdt toezicht op het samenspel van kinderen. Hoewel zij hier meer
behoefte aan hebben, is dit niet altijd even makkelijk gezien zij ook
meer gevoelig zijn geworden voor sociale druk. Ook hoef jij niet meer
alles voor de kinderen op te lossen. Zij kunnen telkens meer

gevoelens, doe coördinatie kan
ontregelen, en belangstelling voor
seksualiteit.

verantwoordelijkheid dragen voor hun gedrag en het oplossen van
eigen problemen. Wel is het jouw taak om dit goed in de gaten te
houden en zo nodig te begeleiden.

Verschillen tussen motorisch
sterkere en zwakkere kinderen
worden steeds duidelijker.

Veel behoefte aan beweging om
het eigen lichaam te leren kennen
in de nieuwe verhoudingen na de
groeispurt. Sporten in
teamverband past goed bij de
sociale belangstelling.
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Cognitieve ontwikkeling stimuleren in de praktijk
Nadenken, redeneren, problemen oplossen – dit zijn allemaal aspecten van de cognitieve ontwikkeling. De cognitieve
ontwikkeling en de taalontwikkeling zijn nauw met elkaar verweven en bepalen voor een groot deel hoe goed
kinderen kunnen leren, op school en daarbuiten.
Kinderen ontwikkelen hun verstandelijke vermogens in interactie met de wereld om hen heen. De meeste kinderen
zijn uit zichzelf nieuwsgierig en leergierig. Daar kun je op inspelen, door iets aan te bieden (een bepaald soort
speelgoed, een iets moeilijkere vraag) wat past bij die interesse en wat kinderen uitdaagt om een stapje verder te
zetten in hun ontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling stimuleren in praktijk per leeftijdscategorie
leeftijd
3-4 maanden
4-5 maanden
5-6 maanden
6-7 maanden
7-8 maanden

8-9 maanden
9-10 maanden
10-11 maanden
11-12 maanden

Hoe wij deze ontwikkelingsfasen stimuleren

Cognitieve ontwikkeling
(Feldman, 2008)

Tilt beker op aan handvat, kijkt naar
plaatjes in een boek

Objectpermanentie
(kind begrijpt dat iets of iemand die
uit het zicht is, niet ophoud te
bestaan. ‘Ik zie het even niet, maar
het is er nog wel’)

12-13 maanden Bladzijde omslaan in boek
13-14 maanden
14-15 maanden Toren van 2 blokken bouwen
15-16 maanden
16-17 maanden

Help het kind om een juiste greep te maken (duim
bovenlangs, vingers onderlangs).
Schenk tijdens het voorlezen aandacht aan de plaatjes.
Bespreek wat er op de plaatjes te zien is (emoties, vormen,
verhoudingen, kleuren, aantallen, voorwerpen, enz) en
maak geluiden die bij het plaatje passen (koe: boe, Kip: tok
tok tok enz)
Speel kiekeboe met de handen voor het gezicht of door
een voorwerp dat voor het kind van betekenis is tijdelijk
buiten het zicht te brengen. Stimuleer het kind om zelf ook
kiekeboe te spelen door bijvoorbeeld de handen van het
kind voor de eigen ogen te houden en zo kiekeboe te
spelen.
Vraag het kind om samen door het boek te bladeren.
Beweeg samen bladzijden (let op, kinderen op deze leeftijd
scheuren dikwijls een pagina in een poging tot omslaan).
Neem hierbij (zeker in het begin) kinderboeken met dikke
pagina’s.
Speel samen met blokken en laat zien wat er allemaal met
blokken mogelijk is: rollen, stapelen, naast elkaar zetten,
uit elkaar halen enz. stimuleer het kind om mee te spelen
door het spelgedrag van het kind na te doen.
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17-18 maanden Identificeert objecten op een foto,
18-19 maanden imiteert een potlootstreep
19-20 maanden
20-21 maanden
21-22 maanden
22-23 maanden
23-24 maanden Zoekt twee plaatjes bij elkaar,
imiteert zinnen van twee woorden.
2-2,5 jaar

2,5-3 jaar

maakt puzzel

3-3,5 jaar

Noemt 4 kleuren, gebruikt verleden
tijd, identificeert geslacht.

4 t/m 6 jaar

Flinke groei van de woordenschat en
zinsbouw.
Leert sorteren en ordenen en wordt
steeds beter in het herkennen van
vormen, kleuren, geluiden (rijm).
Later ook: symbolen zoals letters en
cijfers.

Oefen door het kind te vragen jouw lijn na te tekenen
(breng dit als een spelletje). Ook kan je dit omdraaien,
spreek af dat jij het kind na tekent.
Bekijkt samen foto’s en film waarop het kind en/of
familieleden te zien zijn. Bij film kan het beeld soms ook stil
gezet worden om dan te bespreken wie er op de film te zien
zijn.
Speel memorie. Memorie kan nog moeilijk zijn voor het
kind. Begin met een klein aantal plaatsjes in een open spel
met de plaatjes naar boven (pak om te beurt twee plaatsjes
die het zelfde zijn). Daarna kan je met een klein aantal
plaatjes een dicht spelen, plaatjes naar beneden. Wanneer
het beter gaat, kunnen het aantal plaatjes
worden uitgebreid.
Begin met een puzzel die uit een klein aantal grote stukken
bestaat (vaak zijn dit houten puzzels). Hoe meer en hoe
kleiner de stukjes, hoe moeilijker de puzzel is. Bouw dit
niet te snel op, succeservaring is bij spelen heel belangrijk.
Knutsel met kleuren, speel ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet,
vraag naar welke kleur iets heeft en noem in je eigen
zinnen kleuren ‘naast de groene tafel, staat de blauwe
stoel’. Begin met het benoemen van een klein aantal
kleuren, wanneer het kind deze kleuren kent, kan je
kleuren toevoegen.

Speel woordspelletjes, oefen kleuren, vormen en getallen. Lingo,
galgje, pim-pam-pet, ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet. Zing liedjes samen
met de kinderen. Stimuleer grammatica goed te gebruiken. Verbeter
kinderen niet, maar geef een juiste voorbeeldzin.
Onderneem activiteiten die het kind ook leuk vindt, zodat de
concentratieboog hoog blijft.

Kan eenvoudige liedjes en opdrachten
begrijpen en onthouden.
Kan zich lang en goed concentreren
op iets wat hem interesseert.

7 t/m 9 jaar

Wil ook zelf graag alles leren, weten
en kunnen.
Aanleren en uitbouwen van schoolse
vaardigheden: lezen, schrijven,
rekenen en later ook
wereldoriëntatie.
Begin van logisch denken en
verbanden leggen.

Kijk waar kinderen op school mee bezig zijn en speel daar op een
speelse manier op in. Vergeet niet dat kinderen al een lange dag
op school hebben gehad, dus dat de activiteiten bij jou vooral
speels kunnen. Rekenbingo, + en – sommetjes.
Leg de link tussen oorzaak en gevolg. Los problemen niet op, maar
ga samen na hoe iets beter kan.
Elk kind is uniek, hou daar rekening mee. Zie hoofdstuk diversiteit.

Verschillen in leerstijlen worden
zichtbaar: de doeners, de denkers, de
dromers, de uitvinders en de
regelaars.

10 t/m 13 Jaar

Kan complexere structuren en
relaties begrijpen (in taal, en in de
werkelijkheid) en leert strategieën
toe te passen waarmee het meer en
beter kan onthouden.

Betrek kinderen bij de planning van de dag/activiteiten.

De wereld wordt groter. Het kind doet
veel nieuwe kennis op. Dat gebeurt via
school, maar ook doordat het kind zelf
belangstelling heeft voor de wereld
om hem heen en zijn eigen
plaats daarin.

Pagina 40

Rekening houden met leer- en ontwikkel tempo
Hoewel vrijwel alle kinderen dezelfde ontwikkelingsfasen doormaken, is het ontwikkelingstempo bij ieder kind
verschillend.
De activiteiten die aangeboden worden, dienen op verschillende niveaus uitvoerbaar te zijn.
Let bij de uitvoering van activiteiten altijd goed op of het kind niet over- of onder gevraagd wordt. Mocht dit het
geval zijn, dan dient de activiteit aangepast te worden. Voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en
eigenwaarde is het behalen van een succes belangrijk voor een kind.
Leerstijlen
Verschillende mensen leren op verschillende manieren. Zo heeft Kolb vier leerstijlen onderscheiden (Rijkers, 2003).
Per leerstijl wordt aangegeven hoe de informatie het beste aangeboden kan worden.
Omgaan met verschillende leerstijlen
Kenmerken
Punten die helpen bij het leren.
Leren door actief experimenteren Mogelijkheid creëren om creatief met een opdracht
(doen) en concrete ervaringen
bezig te kunnen zijn, actieve en uitdagende
(voelen).
werkvormen gebruiken, ruimte laten voor
improvisatie.
Biedt een heldere structuur waarbinnen vrij
Bezinner Leren door concrete ervaringen
(voelen) en reflectief observeren gewerkt kan worden, maak een uitleg of activiteit
(kijken/luisteren).
visueel. Laat ruimte voor fantasie.
Leren door reflectief observeren
Geef tijd om van te voren na te denken over een
Denker
(kijken/luisteren) en abstract
activiteit, geef voldoende tijd voor een opdracht en
conceptualiseren (denken).
het nadenken tijdens een opdracht, stel uitdagende
vragen.
Beslisser Leren door abstract
Biedt redelijk kant en klare opdrachten aan waarbij
conceptualiseren (denken) en
wel ruimte is voor experiment, biedt de
actief experimenteren (doen).
mogelijkheid tot werkverbreding of –verdieping
binnen activiteiten.
Leerstijl
Doener

Pagina 41

4. Ontwikkeling van normen en waarden in de praktijk:
Omgang 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, een ander in zijn waarde laten, een 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.
Democratische normen en waarden
Het is van belang dat kinderen van jongs af aan leren wat de normen en waarden van onze maatschappij zijn.
Kinderen worden voorbereid op de algemene verwachtingen waar zij in hun latere leven mee te maken krijgen.
De Kleine Kroon hecht waarde aan een aantal belangrijke maatschappelijke normen en waarden. Deze zijn in
onderstaand tabel weergegeven.

Normen en waarden
Samen delen
Samenwerken

Elkaar helpen

Omgaan met
conflicten
Omgaan met
verschillen

Maatschappelijk
verantwoord handelen
Democratisch
handelen

Overzicht van normen & waarden
Toepassing De Kleine Kroon
Tijdens het eten of activiteiten worden de kinderen gevraagd om
samen te delen.
Kinderen worden begeleid bij het samenwerken.
Kinderen leren stappen van samenwerken: afstemmen en doen.
Afhankelijk van leeftijd en kunnen worden kinderen gevraagd de
gastouder te helpen bij het klaarzetten van spullen of het uitdelen
van materialen
Ouderen kinderen helpen de jongere kinderen.
Indien een kind om hulp vraagt bij de uitvoering van een activiteit
wordt eerst gevraagd of één van de andere kinderen kan hem/haar
kan helpen voordat de pedagogisch medewerker hulp aanbiedt.
Pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen bij het
gezamenlijk bespreken en oplossen van conflicten (afhankelijk
van leeftijd en kunnen).
Kind leert hoe conflicten te voorkomen en op te lossen zijn.
Er wordt geleerd dat iets of iemand gewoon-anders kan zijn zonder
dat daar een waarde oordeel hoeft te zitten (geen goed/fout,
beter/minder: gewoon-anders).
Kinderen leren dat in verschillende situatie verschillende regels gelden
en welk gedrag toelaatbaar is.
Kinderen leren omgaan met de natuur: planten, dieren en
mensen. Via spel worden sociale omgangsvormen besproken en
bekeken.
Nadruk op en stimulatie van overleg en gesprek.
Kinderen worden begeleid in het leren verwoorden van ideeën
en gevoelens.
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Ontwikkelen van normen en waarden in de praktijk
0 t/m 3
jaar

Baby’s en dreumesen hebben nog geen begrip van goed en slecht. Zij zullen dus ook niet begrijpen
waarom iets niet mag. Dat is lastig omdat vooral dreumesen erg impulsief zijn en van alles willen
uitproberen. Om te voorkomen dat zij zichzelf of anderen pijn doen, zal de verantwoordelijke volwassene
steeds alert moeten zijn en ingrijpen. Een kind op deze leeftijd straffen heeft geen zin, omdat zij niet
begrijpen dat zij iets ‘verkeerds’ doen. Wel kan er geoefend worden met het aangeven van regels, zoals
aangeven dat je geen speelgoed afpakt van een ander kindje en dat je wacht op je beurt. Je gebruikt een
duidelijke stemintonatie om aan te geven wat er van het kind wordt verwacht.

4 t/m 6
jaar

Op deze leeftijd kunnen kinderen nog niet goed redeneren waarom de regels zijn zoals ze zijn. Zij richten
zich meer op de regel zelf en op de persoon die de regels stelt. Om zich aan de regels te kunnen houden,
zijn ze gevoelig voor corrigeren en beloning. Als ze gecorrigeerd worden, weten ze dat iets niet goed is en
mag het dus niet. Krijgen ze een beloning, dan is het goed en mag het dus wel. Op deze leeftijd is het dus
belangrijk om duidelijkheid te bieden: niet te veel regels, duidelijke regels en consequent aanspreken als
een regel wordt overtreden. Daarnaast prijzen en belonen als ze het goed doen.
Ook door uitdagende spelletjes aan te bieden, kunnen de regels meegegeven en toegepast worden.
Spelenderwijs krijgen kinderen de normen en waarden mee. Tijdens het eten leren de kinderen bijv. dat
ze op elkaar moeten wachten.
Kinderen in deze leeftijdsgroep kennen de regels zoals die door hun ouders, leerkrachten, gastouders en
samenleving worden gehanteerd. Kinderen kennen de regels, accepteren ze en passen ze toe. Voor hen is
het belangrijk om dingen te doen, zoals het ‘hoort’. Ze zijn op deze leeftijd erg gevoelig voor goedkeuring
en willen een ‘goed kind’ zijn, vooral in de ogen van gezagfiguren, zoals ouders, leerkrachten en
bijvoorbeeld ‘de politie’. Naarmate kinderen ouder worden, worden kinderen flexibeler met het omgaan
met regels. Zij beginnen te begrijpen dat je soms een regel kan overtreden als daar een belangrijke reden
voor is en dat verschillende mensen of culturen andere principes kunnen hebben.
Voor jonge kinderen is de grens tussen fantasie en werkelijkheid nog niet zo duidelijk en soms herinneren
ze zich gewoon niet of iets wel of niet is gebeurd. Ze zullen dus niet bewust liegen. Pas rond een jaar of
zes gaan ze leugentjes om bestwil gebruiken, bijvoorbeeld om geen straf te krijgen of om een ander kind
te beschermen. Als je je hiervan bewust bent, stel je je anders op in een gesprek met een kind. Dan leg je
minder de nadruk op wat er nu eigenlijk wel of niet gebeurd is; je richt je meer op een afspraak die in het
algemeen is gemaakt en waarvan je verwacht dat alle kinderen zich eraan zullen houden. Je herinnert de
kinderen er bijvoorbeeld aan dat je met ze hebt afgesproken dat ze hun voeten vegen bij binnenkomst om
gezamenlijk de ruimte schoon te houden.

7 t/m 9
jaar

10 t/ 12
jaar

Vanaf de leeftijd van zo’n negen à tien jaar verandert de kijk op de wereld: de wereld komt dichtbij. Waar
het wereldbeeld van achtjarigen nog veilig en geordend is en zij nieuwsgierig en vol vertrouwen in het
leven staan, gaan kinderen van een jaar of tien nadenken over levensvragen en vragen stellen waar
volwassenen niet altijd een antwoord op hebben. Zij beseffen dat er niet overal een oplossing voor is.
Kinderen denken na over wat het betekent om een ‘goed mens’ te zijn en krijgen aandacht voor waarden
en normen. Zij kunnen beter van een afstand kijken naar situaties en deze vanuit verschillende
standpunten benaderen. Zij gaan zich steeds meer een eigen mening vormen. In het begin zullen zij
kiezen voor een mening waarvan ze denken dat deze door anderen gewaardeerd zal worden; zij zijn nog
erg gevoelig voor acceptatie en goedkeuring. Als ze ouder worden, durven ze steeds meer een mening of
standpunt in te nemen dat afwijkt van die van hun ouders. In deze fase is het belangrijk dat kinderen hun
zorgen en vragen kwijt kunnen en dat zij niet afgewezen worden om hun opvattingen. Zorg dat je open in
gesprek kan gaan met kinderen over hun eigen meningen en opvattingen. Vraag ze bijvoorbeeld om hun
meningen over onderwerpen uit het journaal en vergelijk de verschillende meningen. Je kan ook
gesprekken voeren over verschillende culturen en hun gebruiken

Misschien ten overvloede, maar ter volledigheid: bij De Kleine Kroon worden er in geen enkel geval 'lijfstraffen'
gegeven. Wij vinden dat een tik op de billen beslist niet kan.
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 op passend niveau uit te leggen als hiervoor een aanleiding is.
Omgaan met diversiteit
Elk kind is uniek. Hierdoor heeft ook elk kind zijn eigen behoeften en wensen. Tijdens de opvoeding dient hiermee
rekening gehouden te worden. Hieronder wordt uitgelegd hoe om te gaan met enkele diversiteiten.

Pagina 43

Culturele verschillen
Indien ouders op culturele basis de overdracht van specifieke gewoonten, normen en waarden belangrijk achten
voor het kind kunnen ouders hier afspraken over maken met de gastouder. Hierbij moet er goed gekeken
worden naar de haalbaarheid van de activiteit, eventuele aanpassingen en het effect op de andere kinderen.
Diversiteit karakter eigenschappen
De diversiteit van karaktereigenschappen wordt onderstaand weergegeven. Hierbij wordt per hoofdkenmerk
aangegeven hoe rekening gehouden kan worden met de specifieke karaktereigenschappen. Deze indeling van
karakter eigenschappen is volgens de ‘big 5 methode’. (Raad de & Doddema-Winsemius, 2006).
Overzicht rekening houden met karakter eigenschappen
Karakter eigenschap Kenmerken
Rekening houdend handelen
Spontaan – gesloten
Extraversie
Er kunnen grote verschillen zijn met hoe deze
Lawaaierig – gereserveerd
kinderen zich uiten. Vraag kinderen naar hun
Spraakzaam - individualistisch

Vriendelijkheid

Hartelijk – bazig
Mild – dominant
Tolerant - veeleisend

Zorgvuldigheid

IJverig – ongedisciplineerd
Voorzichtig – gemakzuchtig
Plichtsgetrouw – chaotisch

Emotionele
stabiliteit

Zeker – teder
Beheerst – lichtgeraakt
Gevoelloos - paniekerig

Intellectuele
autonomie

Origineel – behoudend
Onafhankelijk – volgzaam
Rebels - onkritisch

ervaring, wensen en behoeften. Voorkom eigen
interpretaties en stimuleer kinderen grenzen te
verleggen.
Kinderen moeten met allerlei verschillende
kinderen leren omgaan. Help kinderen bij het
leggen en onderhouden van contact en het
omgaan met eigen driften en emoties.
Verschil is er in de manier van benaderen van
activiteiten en mensen. Daag kinderen uit om
eens anders te handelen en help kinderen om
aandacht geconcentreerd vast te houden.
Kinderen moeten leren om hun emoties onder
controle te krijgen. Help kinderen om de eigen
emoties te verkennen en woorden te geven aan
emoties van zichzelf en anderen.
Verschil in houdingen gedrag in nieuwe situaties
en creatieve uitdagingen. Stimuleer kinderen
om grenzen te (ver)leggen en voorzie kinderen
in veilige manieren om dit te doen.
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Voeding
Onderstaande paragrafen beschrijven hoe er binnen De Kleine Kroon bij voorkeur omgegaan wordt met
voeding en de mogelijkheden hierbij. Er wordt altijd aan tafel gegeten en de gastouder eet (indien mogelijk)
mee.
Eten en drinken baby’s
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voeding voor baby’s. Echter wordt de voeding bij intake
besproken met de ouders. Onderstaande voedingstabellen zijn slecht richtlijnen.
Wanneer
Ochtend

Wat
Stukjes fruit of
fruithapje met
flesje/tuitbeker
water.
Lunch
Broodje of korstje
met eventueel
hartig beleg en
een flesje/
tuitbeker water.
Tussendoortje Cracker
Afsluiting

Soepstengel

Toelichting
Kinderen (en volwassenen) moeten elke dat fruit eten. Fruit zit
vol vitaminen en goede suikers. Wij geven de kinderen een
glas water bij het fruit om de hoeveelheid suikers te beperken.
Om niet te veel suiker binnen te krijgen de baby’s alleen hartig
beleg. De kinderen die net beginnen met vast voedsel krijgen
een korstje om de tandjes te testen.
De kinderen krijgen een cracker om de lichte trek te stillen en
te oefenen met de tandjes.
De kinderen krijgen een soepstengel om de tijd tot het
avondeten te overbruggen en te oefenen met de tandjes.

Eten en drinken peuters
Onderstaande tabel een overzicht van de voeding voor peuters. Echter wordt de voeding bij intake besproken
met de ouders.
Wanneer
Ochtend
Lunch

Wat
Stukjes fruit met
glas water.

2 boterhammen,
1 hartig, 1 zoet
en een cracker of
rijstwafel. Een
beker melk.
Tussendoortje Rauwkost. Keuze
uit een glas water
of diksap.
Soepstengel met
Afsluiting
glas water.

Toelichting
Kinderen (en volwassenen) moeten elke dag fruit eten. Fruit zit
vol vitaminen en goede suikers. Wij geven de kinderen een
glas water bij het fruit om de hoeveelheid suikers te beperken.
Wij willen de kinderen zo veel mogelijk gevarieerd leren eten.
Daarom mogen zij 1 hartig belegde en 1 zoet belegde
boterham. Indien het kind aangeeft meer te wensen kan deze
kiezen uit een cracker of rijstwafel.
Na het slapen hebben kinderen vaak wel weer trek. Daarom
eten wij in de middag samen een gezond tussendoortje.
Aan het eind van de middag hebben veel kinderen wel weer
trek. Daarom krijgen de kinderen net voor ze opgehaald
worden een soepstel.
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Eten en drinken schoolgaande kinderen
Onderstaande tabel een overzicht van de voeding voor schoolgaande kinderen. Echter wordt de voeding bij
intake besproken met de ouders.
Wanneer
Lunch (alleen
op halve
schooldagen)

Wat
2-3 boterhammen, zoet en
hartig en een
cracker of
rijsttafel. Een
beker melk.
Tussendoortje Fruit + cracker

Afsluiting

Soepstengel met
glas water

Toelichting
Wij willen de kinderen zo veel mogelijk gevarieerd leren eten.
Daarom mogen zij 1 hartig belegde en 1 zoet belegde
boterham. Indien het kind aangeeft meer te wensen kan deze
kiezen uit een cracker of rijstwafel.
Kinderen (en volwassenen) moeten elke dag fruit eten. Fruit zit
vol vitaminen en goede suikers. Wij geven de kinderen een
glas water bij het fruit om de hoeveelheid suikers te beperken.
In overleg met ouders kan dit ook limonade zijn. Wanneer
kinderen na het fruit nog honger hebben, mogen ze nog een
cracker met hartig beleg.
Aan het eind van de middag hebben veel kinderen wel weer
trek. Daarom krijgen de kinderen net voor ze opgehaald

Feesten en traktaties
Wij verzoeken ouders om een gezonde traktaties te maken/kopen. Vooraf dienen ouders de traktaties te
bespreken met de gastouder zodat de geschiktheid kan worden bepaald en in geval van allergieën dat er een
alternatief aanwezig is voor die kinderen.
Speciale wensen en allergieën
Indien een kind een allergie heeft of de ouders een speciaal dieet wensen wordt dit overlegd met de gastouder.
Er wordt met speciale wensen, anders dan allergieën, rekening gehouden indien dit niet ten kosten gaat van de
rust voor de andere kinderen.
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Activiteiten
Bedenk vooraf de activiteit op welk ontwikkelingsgebied je het kind wilt stimuleren.
Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kies je een activiteit dat een van de ontwikkelingsgebieden stimuleert.
Bij een groepsactiviteit kan je bijvoorbeeld de sociale competenties van het kind stimuleren.
Ook door bepaald spelmateriaal in te zetten tijdens een activiteit kan je de ontwikkeling van een kind stimuleren. Het
spelmateriaal dient daarom uitdagend, grensverleggend en ontwikkelingsgericht te zijn en is berekend op de diversiteit
in leeftijd binnen de groep

Begeleiden van een activiteit
leeftijd
4 t/m 6 jaar

Wat heeft een kind nodig?
Geef het kind een veilig gevoel door in de buurt te zijn. Wanneer nodig kun je
ingrijpen of helpen. Kinderen zoeken contact door regelmatig naar je te kijken,
bevestig door een klein knikje dat je dit gezien hebt.

Je bent de scheidsrechter die het spel bewaakt en ingrijpt wanneer nodig. Kinderen
hebben hulp en uitleg nodig, wanneer zij activiteiten voor de eerste keer
ondernemen. Ook biedt de gastouder ondersteuning bij activiteiten. Bijvoorbeeld
koekjes bakken: gastouder zet de spullen klaar en helpt bij afmeten enz.
10 t/m 12 jaar Kinderen zullen vooral gebruik maken van de kennis die je hebt. Ze stellen veel
vragen
7 t/m 9 jaar
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Hygiëne
Verschonen en zindelijkheid
Verschonen
Onderstaande regels dienen in acht genomen te worden tijdens het verschonen van een kind:
-

Verschonen vindt altijd plaats in de verschoonruimte of op een commode
Voor en na het verschonen dient gastouder grondig de eigen handen te wassen
Voor elk kind is er een eigen verschoon handdoekje aanwezig die onder het kind gelegd wordt tijdens het
verschonen op de commode
De commode wordt na elke verschoning gereinigd

Zindelijk worden
Volg het zindelijkheid ritueel van de ouders. Veelal volgen ouders hierbij een aantal specifieke stappen of een
bepaalde werkwijze. Mocht een kind per ongeluk zijn behoefte niet op het toilet doen, wordt dan NOOIT boos maar
benoem wat er gebeurt is, verschoon het kind en reinig de omgeving.
Mochten de ouders geen eigen ritueel hebben dan volgt De Kleine Kroon de volgende stappen, als een kind
klaar is om zindelijk te worden.
•
•
•

Laat het kind bij verschonen op het potje gaan
Geef het kind, als deze zijn behoefte op het potje heeft gedaan, een stikker
Doe vervolgens weer een luier om

Herhaal deze handeling bij elke verschoonbeurt. Als blijkt dat een kind vaak op het potje gaat en de luier in de
tussentijd droog blijft, kan er begonnen worden met het uit laten van de luier. Zet het kind regelmatig op het
potje om ongelukjes te voorkomen. Bij elke geslaagde poging op het potje of op het toilet krijgt het kind een
stikker.
Toiletgang
Kinderen gaan altijd onder begeleiding naar het toilet. Gastouder veegt indien nodig de billen van de kinderen af
na de toiletgang. Het kind wordt gestimuleerd zelf de broek open en dicht te maken, door te trekken en zelf toilet
papier te gebruiken. Na iedere toilet gang wassen de kinderen de handen grondig met zeep.
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Belonen & corrigeren
Regels
Afspraken die de gastouder met de kinderen maakt zorgen dat een opvang dag plezierig en vlekkeloos verloopt.
Kinderen hebben behoefte aan grenzen en vaste duidelijke regels kunnen daarbij helpen. De regels scheppen
duidelijkheid en geven de grenzen aan van wat wel en niet toelaatbaar is. Regels dienen consequent gehanteerd en
gehandhaafd te worden, 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 (fatsoens)regels
af te spreken, zoals het 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 enzovoort.

Belonen & corrigeren
Soms leidt overtreding van regels tot een straf. Een maatregel om aan te geven dat er grenzen overschreden zijn en
om het ongewenste gedrag te stoppen en te voorkomen. 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 het
gedrag, maar 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 (waargemaakt) kunnen worden.
Zoals het kind apart zetten (wat uitvoerbaar is). Aangeven bij het kind dat het kind straks niet mee naar buiten mag
(terwijl je weet dat je het kind niet alleen in huis zult achterlaten) is geen goede aanpak. Het is belangrijk dat
sancties vrij snel volgen op de ‘overtreding’, zodat het kind de relatie tussen gedrag en sanctie kan volgen. 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 het tegenovergestelde van straf. Niet elk normaal en gewenst gedrag hoeft nadrukkelijk
beloond te worden. Als een kind beloond wordt, gebeurt dit bij voorkeur niet met snoep of materiële zaken. De
gastouder laat weten dat bepaald gedrag wordt gewaardeerd door een knuffel of door samen met het kind iets leuks
te gaan doen. Aangezien positieve stimulatie en beloning beter werken dan straffen werkt de gastouder veel vaker
met beloning dan met straf.
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Hoe beloon je
Bij De Kleine Kroon worden kinderen beloond middels het krijgen van ‘doelmatige complimenten’. Bij het geven
van ‘doelmatige complimenten’ is het belangrijk dat de complimenten helder, specifiek en welgemeend zijn. Het
compliment moet duidelijk maken; waarom het kind een compliment krijgt en specifiek waarvoor. Dit in
tegenstelling tot ‘loze complimenten’ welke zich kenmerken door een algemene en onduidelijke boodschap.
Onderstaande tabel geeft bij een aantal voorbeeld situaties aan hoe de gewenste ‘doelmatige complimenten’ en
de minder gewenste ‘loze complimenten’ eruit kunnen zien.

Situatie

Complimenten
Loos compliment
Doelmatig compliment
MINDER GEWENST
GEWENST

Kind heeft tekening
gemaakt van een
boom.
Kinderen spelen
samen.
Kind helpt ander
kind.

WOW, wat een mooie
tekening!

Kind bouwt toren
van blokken.

Wat hoog zeg!

Wat spelen jullie lief!
Goed zo!

Ik zie inderdaad dat het een boom is want je hebt groene
blaadjes getekend en de boom is hoger dan het huis, wat
knap van jou!
Ik vind het knap dat jullie om de beurt kijken naar elkaar en
wat goed dat jullie zo aardig tegen elkaar zijn, goed hoor!
Hey, wat goed dat jij hem helpt. Ik zie dat hij dat heel fijn
vindt want nu kan hij verder tekenen. Dat is heel aardig van
jou!
Zo, wat een hoge toren heb jij gebouwd. Ik zie dat je al 1, 2,
3, 4, 5 blokken hebt gestapeld. Ik vind het heel knap dat het
je gelukt is want je hebt heel voorzichtig moeten doen. Knap
van jou!
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Hoe corrigeer je
Bij het corrigeren van kinderen is het belangrijk dat dit altijd gedaan wordt vanuit het belang van het kind. Dit
betekent dat het eigen ongenoegen van een gastouder nooit reden kan zijn om het kind te corrigeren. Belangrijk
is dat kinderen vanuit een positieve emotie gecorrigeerd worden waarbij het corrigeren een rationele handeling
is (gestuurd door het verstand in plaats van het gevoel). Indien een gastouder negatieve emoties voelt bij de
situatie dient deze tot rust te komen voordat de correctie wordt toegepast. Redenen om kinderen te corrigeren:
•
•

Ter bevordering van de veiligheid en het welzijn van het kind, anderen of de omgeving.
Leren dat het vertoonde gedrag onacceptabel, niet bevorderlijk of onveilig is.

Stappenplan corrigeren:
 Benoemen van de situatie en het effect “ik zie..” (op ooghoogte van het kind)
 Uitleggen wat de bedoeling is
 Optie A: negatief gedrag stopt, kind complimenteren. Optie B: negatief
gedrag herhaald zich;
-1) kind heeft het niet begrepen, weer beginnen bij stap 1
-2) kind vraagt negatieve aandacht waarbij hij/zij niemand tot last is, negeer het gedrag en richt de aandacht
van het kind op iets anders (bijvoorbeeld een activiteit of spelletje).
-3) kind lukt het niet om gedrag te stoppen , kind op stoeltje neerzetten, bespreken waarom het kind op de
stoel zit en aangeven dat het kind er straks af mag (duur = leeftijd in minuten), terugkomen, kind compliment
geven voor het blijven zitten, bespreek wat het kind wilt/kan gaan doen (activiteit aanreiken), afsluiten met
een knuffel. Door het kind op een stoel te zetten, haal je het kind even uit de situatie weg.
Wanneer je een negatief gevoel voelt opkomen:
•
•

Uit de situatie stappen, rustig worden, bedenken hoe je de situatie positief kan beïnvloeden
Bedenk een activiteit om de energie van de kinderen ergens anders op te richten

Voorbeeld van een correctie
Kind 2 jaar
Situatie: Kind gooit blokken naar ander kind.
 Gastouder gaat op ooghoogte van kind zitten: geef aan dat gezien is dat het kind met blokken gooit en
benoemt dat blokken gooien pijn doet bij *andere kind*.
 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat *ander kind* geen pijn krijgt?
 Wat speel jij lief samen met *ander kind*, knap dat jullie zo aardig doen tegen elkaar en goed praten!
 Ik zie dat je nog steeds blokken gooit naar *ander kind*. *Ander kind* heeft/krijgt daarom pijn. Als jij
stopt met gooien krijgt *ander kind* geen pijn meer. Daarom wil ik dat je stopt met gooien.
 Spreek kind niet aan en maak geen direct oogcontact, monitor actief het gedrag van het kind.
 Ik zie dat je nog steeds blokken gooit naar ander *kind*. Ik wil dat je even op deze stoel gaat zitten
zodat je rustig kan worden. Over (noem aantal) minuten kom ik naar je toe.
 Fijn dat je zo lief bent blijven zitten. Eens even kijken, wat wil je nu gaan doen?
 Maak een plan. Geef een knuffel.
Indien kind niet op aangewezen stoeltje blijft zitten, het kind terug zetten op de aangewezen stoel zonder
uitgebreide toelichting en gebruik van naam. Benoem enkel de opdracht “ik wil dat jij hier ‘minuten’ blijft zitten”.
Zorg dat je zelf kalm en rustig bent en let er voortdurend op dat je het kind NOOIT hard(handig) vastpakt.

Pagina 51

Grenzen stellen en reguleren
Het stellen en reguleren van grenzen is een belangrijke taak voor de gastouder. Het kan echter zo zijn dat er voor
een individueel kind aanvullende regel(s) nodig is(zijn). Deze extra regels kunnen in overleg met de ouders en
eventueel de pedagoog worden opgesteld.
Van belang is dat de regels:
1) positief gesteld
2) positief gehandhaafd worden.
Onderstaand een uitleg bij deze twee aspecten.
Positief stellen van regels
De regel benadrukt en benoemt het gewenste gedrag. (i.p.v. het ongewenste gedrag)
Voorbeelden:
Negatief gesteld: ‘je mag niet liegen’.
Positief gesteld: ‘wij zijn eerlijk tegen elkaar’.
Negatief gesteld: ‘je mag niet met je handen eten’.
Positief gesteld: ‘wij eten met mes en vork’.
Positief handhaven van regels
Positief handhaven van regels wordt gedaan middels het benoemen van gewenst gedrag van kinderen. De
aandacht van de kinderen wordt dan gericht op het positieve gedrag dat zij vertonen. Denk hierbij aan het geven
van doelmatige complimenten en het verbaal of non- verbaal duidelijk maken dat het kind zich gewenst gedraagt.
Praten en uitleggen
Het spreken met de kinderen kan individueel of in kleine groepjes plaatsvinden. Indien er individueel of in kleine
groepjes gesproken wordt met de kinderen dient dit (zo veel mogelijk) op ooghoogte van de kinderen te gebeuren.
Het geven van uitleg dient gedaan te worden op een voor de kinderen begrijpelijke manier. Hierbij dient de
gastouder te controleren of de uitleg door de kinderen begrepen is. Dit kan gedaan worden middels het
terugvragen van informatie en het monitoren van de verbale en non-verbale reactie van de kinderen. Bij het geven
van uitleg dient tevens rekening gehouden te worden met de verschillende manieren waarop kinderen informatie
eigen maken.
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Uitstapjes
De gastouder kan activiteiten organiseren die buiten het huis van de gastouder plaatsvinden. Denk
hierbij aan uitstapjes naar de kinderboerderij, parken en speeltuintjes in de buurt, maar ook
boodschappen doen is een activiteit buitenshuis en kan gezien worden als een uitstapje.
Onder excursies vallen activiteiten naar bijvoorbeeld: attractieparken, overdekt speelparadijs en
dierentuin. Deze uitstapjes/excursies zullen altijd gebeuren onder begeleiding van de gastouder.
In principe mag het kind alleen mee met uitstapjes en excursies als de ouder daarvoor schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
Met de toestemmingsverklaring geeft de ouder hier wel of geen toestemming voor.
De gastouder en de kinderen dienen verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens
deze uitstapjes en excursies. Voorts houdt de gastouder zich aan het vervoersprotocol van De Kleine
Kroon.
De gastouder heeft altijd tijdens uitstapjes en excursies gegevens van de kinderen en haar mobiele
telefoon bij zich om ouders in geval van nood te kunnen waarschuwen.
De gastouder dient tijdens de excursies altijd mobiel bereikbaar te zijn voor ouders en het
gastouderbureau.
Kinderen worden tijdens excursies voorzien van sticker o.i.d. met naam en telefoonnummer.
Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat excursies en uitstapjes veilig zijn en een plezierige belevenis
voor u en de kinderen!

Nachtopvang
Enkele ouders hebben behoefte aan avond of nachtopvang vanwege hun werktijden. Ook voor de
avond en de nacht geldt het pedagogisch beleidsplan van De Kleine Kroon.
Echter ziet de avond en de nacht er voor (jonge) kinderen er anders uit dan de dagopvang.
Gezamenlijk met de ouders maakt u hier een duidelijk avond en nachtprogramma voor.
De gastouder zorgt ervoor dat het kind weet hoe de avond zal verlopen en dat de ouder(s) het kind
later of de volgende ochtend komt ophalen. Dit maakt de gastouder duidelijk aan de hand van een
vaste kindvriendelijke schema, die begrijpelijk is voor jonge kinderen. Ook legt de gastouder
mondeling uit hoe de avond/nacht zal verlopen en wanneer de kinderen door hun ouders weer
worden opgehaald.
De gastouder draagt er zorg voor dat de kinderen rond gebruikelijke tijden een warme maaltijd
hebben gekregen en klaar gemaakt worden voor het naar bed gaan. De kinderen gaan afhankelijk
van hun leeftijd en afspraken met de ouders tussen 18:00 en 21:00 naar bed.
Er moet in het avondprogramma ook ruimte zijn voor ontspanning zoals naar een filmpje kijken van
Sesamstraat of Het Zandkasteel. De gastouder doet de kinderen in bad en poets de tanden. Voor het
slapen gaan wordt er een boekje voorgelezen. De knuffel gaat mee naar hun vaste bed en de
kinderen worden ingestopt. In de slaapruimte blijft er altijd een nachtlampje aan. De gastouder gaat
regelmatig kijken hoe het met de kinderen gaat. Duidelijk mag zijn dat de gastouder een waakfunctie
heeft en houdt hier rekening mee.
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In de ochtend krijgen de kinderen een gezond ontbijt en worden eventueel klaargemaakt voor school
of om opgehaald te worden door de ouders.
Nachtopvang verloopt in nauw overleg met de ouders waarbij het welzijn van het kind voorop staat.
Wij adviseren ouders en gastouders een kind een wenperiode te geven, waarbij de ouders in de
eerste dagen wat langer aanwezig zijn en bij voorkeur hun eigen kind bij de gastouder in bed
voorlezen en in stoppen of mee-eten met het de avondmaal.
Als het kind de avond- of nachtopvang niet goed kan doorkomen wordt er altijd contact opgenomen
met de ouders of verzorgers van het kind.

Stagiaires gastouders
De Kleine Kroon bemiddelt ook gastouders die een stagiaires onder hun hoede hebben. Voor
de stagiaires gelden dezelfde beleidsregels als die voor vrijwilligers. Zie bijlage vrijwilligersbeleid.

Oma's en Opa's
In veel gezinnen zijn opa en oma onmisbaar omdat zij met liefde de kinderen opvangen als de ouders
moeten werken.
Een kind heeft al gauw door dat opa en oma het goed met hem voor hebben. Ze zijn er voor hem en
houden onvoorwaardelijk van hem. Grootouders zijn dus belangrijke hechtingspersonen.
Meestal zitten grootouders ruim in hun tijd. Ze hebben dus veel aandacht voor hun kleinkinderen.
Er is nóg een reden waarom opa en oma van belang zijn: het is goed voor het kind om met mensen van
verschillende leeftijden om te gaan. Zo kan het kind van oudere mensen leren hoe zíj in het leven staan,
wat zij hebben meegemaakt. Kinderen die meer omgaan met ouderen, ontwikkelen zich sociaal beter.
Oma’s en opa’s die gastouder zijn van hun kind dienen zich ook aan het pedagogisch beleid van De Kleine
Kroon te houden.
De Kleine Kroon geeft wij wat handvatten hoe om te gaan met opvang van de eigen kleinkinderen.
Iedereen weet bijvoorbeeld dat oma’s en opa’s hun kleinkinderen graag verwennen. Toch kan dit soms
vormen aannemen die niet goed zijn voor de ontwikkeling van het kind. Neem je elke keer weer een
cadeautje mee of krijgt het kind bij opa en oma veel te veel snoep waardoor hij/zij vervolgens thuis zijn
bordje niet meer leeg eet? Dat is uiteraard niet de bedoeling. Ondanks dat het kind je kleinkind is, wees
ervan bewust dat je niet alleen een oma of opa rol hebt, maar ook een grote opvoedrol, waarbij te veel
en te vaak verwennen pedagogisch niet verantwoord is. Probeer daarom een bewuste balans idaarn te
vinden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realiseer je dat je kleinkinderen niet jouw kinderen zijn
Bevestig als grootouder de ouders in hun manier van omgaan met hun kind
Geef advies als erom gevraagd wordt en formuleer het als een suggestie
Respecteer de opvoedregels van de ouders en De Kleine Kroon en wees duidelijk over je eigen
huisregels
Wees helder in wat je wel en niet wilt en maak afspraken over bijvoorbeeld oppassen
Positief verwennen is prima, ongezond bederven niet
Gebruik een schrift om gebeurtenissen van een oppasdag te noteren
Realiseer je dat vroeger écht niet alles beter was
Sluit je opvoedstijl zo dicht mogelijk aan bij de ouders en die van De Kleine Kroon
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Protocollen
Protocol zieke kinderen en toedienen medicijnen
In het protocol zieke kinderen en medicatie wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de
richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.
Wanneer er bij een kind ten gevolge van ziekte medische handelingen moeten worden uitgevoerd verzoekt
Gastouderbureau De Kleine Kroon de ouders om voorafgaand aan de opvang, of direct na het ontstaan van de
ziekte, het gastouderbureau te informeren. We gaan er van uit dat eventuele medicijnen, voor zover mogelijk, thuis
toegediend worden, maar eventueel kunnen medicijnen door de gastouder worden gegeven, nadat de
medicijnverklaring door zowel gastouder als vraagouder is ondertekend.
Onder het kopje medicijngebruik worden de voorwaarden voor verstrekking van medicijnen door de gastouder
uitgelegd.
Indien een kind chronisch of tijdelijk medicatie dient te krijgen in de uren dat het kind zich bij de gastouder
bevindt dient het protocol toedienen medicijnen in acht genomen te worden.



Ouders nemen contact op met De Kleine Kroon over het toe te dienen medicijn
Ouders en gastouder stellen een verklaring, toedienen medicijnen, op waarin in ieder geval
beschreven staat, aanwezig is:







doktersverklaring
soort medicijnen
periode dat het medicijn toe gediend moet worden door de gastouder
frequentie, tijdstip, wijze en hoeveelheid waarmee het medicijn toegediend moet worden
eventueel aangepaste voeding en/of activiteiten
toestemming van de ouders voor toediening van de medicatie door de gastouder

Protocol buikslapen
Ons gastouderbureau hanteert afspraken over veilig slapen, inbakeren en het voorkomen van wiegendood.
Eén van deze afspraken is dat kinderen op hun rug te slapen worden gelegd.
Als kinderen zichzelf op de buik of zij draaien, en zij kunnen nog niet zelfstandig terugdraaien, behoort de gastouder
het kind terug te leggen op de rug.
Enkel op het verzoek van de vraagouder(s) kan hiervan worden afgeweken.
Voor afwijkende slaapgewoonten, zoals buikslapen, zijslapen of inbakeren is een schriftelijke verklaring van de ouders
nodig (en eventueel van een arts). Deze verklaring is te vinden in de locatiemap. De Kleine Koon dient hier een kopie
van te ontvangen van de vraagouder en de gastouder.
Protocol vervoersregeling
Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer van personen in personenauto’s veranderd. Vanwege de veiligheid
zijn deze aangescherpt. De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35 m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04. Passend
betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en gewicht van het kind. Kinderen
vanaf 1,35 m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. In de verklaring vervoersregeling
leest u meer over het vervoeren van kinderen en ook de algemene regels over gordelplicht.
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Meldcodehuiselijk geweld en kindermishandeling /Protocol kindermishandeling
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er
signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een
route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te
handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.
Op het opvangadres is ‘de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ aanwezig in de Locatiemap die door De
Kleine Kroon is opgesteld.
De gastouder kent de inhoud van dit protocol en handelt hier aantoonbaar naar. Ouders, gastouders en
bemiddelingsmedewerkers zijn verplicht zich te houden aan deze meldcode.
De meldcode en de handleiding daarvan is op de website van De Kleine Kroon beschikbaar en is kan tevens via de
eigen pagina van zowel de vraagouder als de gastouder gedownload worden.

Continue screening
Voor een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang werken in bezit zijn van een geldige verklaring
omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan
die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang.
De continue screening is op 1 maart 2013 gestart. Deze betrof alle bestuurders, vaste medewerkers die in de
kinderopvang werken, gastouders en huisgenoten van voorzieningen voor gastouderopvang (VGO’s).
Met de invoering van het Personenregister kinderopvang op 1 maart 2018 is deze groep uitgebreid: iedere persoon
die binnen de kinderopvang VOG-plichtig is, moet staan ingeschreven in het personenregister en gekoppeld zijn aan
de kinderopvangorganisatie. Dit betreft o.a. gastouders en hun huisgenoten, maar ook stagiairs, vrijwilligers en
structureel aanwezigen bij een voorziening voor gastouderopvang (bij de gastouder thuis).
Al uw huisgenoten boven de 18 jaar en structureel aanwezigen (personen die minimaal één maal in de drie maanden,
langer dan een halfuur aanwezig op de opvanglocatie, tijdens de opvanguren) dienen te beschikken over een VOG die
geregistreerd staat in het personenregister en daarin gekoppeld zijn aan De Kleien Kroon.
Indien één van uw huisgenoten niet of niet tijdig een VOG kan overleggen, of de VOG van uw huisgenoot of
structureel aanwezige is ingetrokken i.v.m. een binnengekomen signaal, dan dient u de vraagouders en het
gastouderbureau onmiddelijk in te lichten. De voorziening voor gastouderopvang kan enkel in het LRK geregistreerd
blijven, indien de voorziening voldoet aan alle wettelijke vereisten.
Personen die geen VOG kunnen overleggen, mogen nimmer aanwezig zijn tijdens de opvang, of wonende zijn op de
opvangvoorziening.
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Oudercommissie (OC)
De oudercommissie (OC) is een vast onderdeel van de organisatie. Onderstaand wordt aangegeven hoe de
samenstelling is en welke taken de oudercommissie heeft.

Samenstelling
De OC bestaat uit maximaal 3 ouders en een voorzitter / minimaal 2 ouders plus één OC-voorzitter. De ouders die
deelnemen in de OC vertegenwoordigen alle ouders.

Aanmelding
Aanmelding voor de OC verloopt als volgt.



In nieuwsbrief staat aangegeven wat de aanmeldingsperiode is en hoe de procedure verloopt.
Ouders kunnen zich aanmelden via email: info@gobdekleinekroon.nl.

Aanstelling
De aanstelling voor OC leden is 1 jaar.
 Na het jaar kunnen de leden zich opnieuw aanmelden en kunnen andere ouders zich aanmelden.
 Alle ouders worden middels de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de nieuwe kandidaten
 Er wordt indien er meer dan 4 aanmeldingen zijn geloot voor de plaatsen
Taken
De oudercommissie (OC) is ingesteld om het contact tussen de directie en ouders te vergemakkelijken en
van relevante inhoud te voorzien. Taken van de ouderraad:
1. Specifieke wensen en behoeften van (gast)ouders in kaart brengen en dit jaarlijks voorleggen aan
directie.
2. Verslagen maken van overleggen en besprekingen en deze aan directie doorsturen.
3. Gewenste taakverbreding, - verdieping of –verruiming voorleggen aan directie.
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Contact met De Kleine Kroon
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op het volgende adres:
Adres:
Postcode:
Tel:
Email:
Website:

Gastouderbureau De Kleine Kroon
Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam
+31 20 820 87 02
info@gobdekleinekroon.nl
www.gobdekleinekroon.nl
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Bijlage: 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 en talloze mogelijkheden in zich. De situatie waarin
een kind opgroeit en de mensen die het kind omringen spelen een cruciale 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. In dit hoofdstuk volgt een globale omschrijving
en inhoud van de diverse 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 passief 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 da t 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 deze dit graag met het kind delen. Wanneer de gastouder een hekel heeft aan
puzzelen zal het moeilijker zijn het enthousiasme van het kind hiervoor te wekken.

Ontwikkeling van de baby (0 t/m 12 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 relatief het snelst;
Zijn kwetsbaar, maar taai en volhardend;
Zijn sterk afhankelijk van volwassenen;
Zijn zeer gemotiveerd om te leren en ‘zelf te doen’;
Willen directe behoeftebevrediging en meteen aandacht;
Kunnen vooral 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 vertrouwde volwassenen.

Ontwikkeling van de dreumes (12 t/m 24 maanden)
Het gedrag en de ontwikkeling van een dreumes varieert sterk. Sprongen vooruit wisselen soms af met stilstand of
een terugval. Dreumesen worstelen met het ontwikkelen van een ‘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 alles vraagt veel van de vindingrijkheid en het geduld van de volwassene.
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Dreumesen
 Zijn energiek en altijd ‘op weg’;
 Zijn bezig met controle over hun wereld te krijgen, door het zoeken van grenzen en effect van acties/gedrag;
 Willen vaak dingen die ver vooruit lopen op hun taal of fysieke mogelijkheden;
 Zijn actief en nieuwsgierig;
 Zijn vastberaden 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 (18 t/m 48 maanden)
De peuter heeft een groeiend vermogen voor taal en leert zaken vanuit verschillende standpunten te zien. Hij krijgt
inzicht in afbeeldingen, symbolen, getallen en woorden & zinnen. Het activiteitenaanbod moet zorgen voor leerrijke
ervaringen, zodat peuters begrip voor hun eigen belevingswereld en de wereld om hen heen kunnen opbouwen.
Ook peuters zijn nog wisselend in het ontwikkelingstempo. Soms ineens met sprongen vooruit en dan staan ze een
poosje (bijna) stil of vallen zelfs even terug. Ze leren steeds beter om te gaan met veranderingen en onverwachte
gebeurtenissen. Ze kunnen zelf steeds beter activiteiten plannen en tijd overzien en ze krijgen steeds meer inzicht in
hun eigen rol.
Peuters
 Herkennen patronen en regels in de wereld hetgeen aanmoedigt vragen te stellen en te reageren op onzin
en humor;
 Krijgen een groeiende mogelijkheid om het gezin, thuis en de gastouder te zien in het perspectief van de
groter wordende (omvattende) wereld;
 Krijgen nieuwe mogelijkheden zoals herkenning van symbolen, voorstellingen, creativiteit, muziek,
woordspelletjes en het omgaan met getallen;
 Ontwikkelen taal- en rekenvaardigheden maar 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, complexere situaties oplossen,
langer (geconcentreerd) met iets bezig zijn en zijn meer ‘gericht nieuwsgierig’;
 Ontwikkelen sociale vaardigheden om vriendschappen/relaties aan te gaan en vast te houden en er wordt
een begin gemaakt om het uitgangspunt van een ander te zien (empathie);
 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 anderen te verkennen.
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Ontwikkeling van de kleuter (4 tot 6 jaar)
Kleuters













Groeien in deze periode ongeveer 6 centimeter en komen zo’n twee kilo per jaar aan;
Leren nieuwe bewegingspatronen zoals zwemmen en voetballen;
Ontwikkelen een steeds betere grove en fijne motoriek;
Worden links- of rechtshandig en leren schrijven;
Krijgen op sociaal en emotioneel gebied steeds meer nieuwe uitdagingen;
Gaan naar school en leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen zoals de leerkrachten;
Krijgen een morele ontwikkeling met steeds meer gestalte;
Krijgen een realistischer kijk op de wereld;
Ontwikkelen zich op cognitief gebied verder, en leren lezen en ordenen (of rekenen);
Leren abstract te denken;
Ontwikkelen een breder taalvaardigheid met langere zinnen.

Ontwikkeling van het schoolkind (6 tot 9 jaar)
Schoolkinderen
 Kennen een snelle lichamelijke ontwikkeling;
 Verdiepen de taalontwikkeling en het kind maakt langere, complexere zinnen vanuit een bredere
woordenschat;
 Leren grammaticale en rekenregels;
 Maken grote sprongen op cognitief gebied en het kind leert concreet te denken;
 Leren vanuit een ethisch oogpunt situaties te beoordelen;
 Kunnen zich beter verplaatsen in de gevoelens van anderen (empathie).


Ontwikkeling van de jonge puber (9 tot 13 jaar)
Jonge pubers
 Ontwikkelen zich lichamelijk rap (meisjes vlotter dan jongens) en zijn al snel tussen de 1.40 m en 1.70 m;
 Ontwikkelen geslachtskenmerken (sommige meisjes krijgen al vanaf 10 jaar borsten en schaamhaar)(jongens
vanaf ongeveer 12 jaar krijgen schaamhaar en de penis groeit).
 Kennen grote hormonale verandering, met zowel lichamelijke als geestelijke invloeden (ene moment blij dan
weer somber etc.);
 Leert grammaticale en rekenregels steeds beter begrijpen en kan zichzelf steeds beter uiten en uitdrukken;
 Ontwikkelt zich cognitief sterk en heeft geen plaatje meer nodig om een voorstelling van iets te maken;
 Leert met geld en bezittingen omgaan;
 Leert abstracter denken;
 Krijgt meer behoefte aan privacy, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en een eigen mening en identiteit;
 Staat kritischer tegenover regels en normen en kan zich gaan schamen voor gedrag van ouder/verzorger;
 Spiegelt steeds meer aan leeftijdsgenoten of volwassenen waaronder bijvoorbeeld kleding ;
 Kent emotionele instabiliteit en onzekerheid als gevolg van al deze grote veranderingen.
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Bijlage: Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers
Gastouderbureau De Kleine Kroon

Vrijwilligers DKK
Versie:
1.00 (DKK S)
Datum:
26 aug. 2017
Onderdelen:
1

Copyright 2016 Gastouderbureau De Kleine Kroon
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1. INLEIDING
Voor u ligt het vrijwilligersbeleid van Gastouderbureau De Kleine Kroon. Met dit beleidsplan worden
de rechten en plichten van vrijwilligers vastgesteld. Hierdoor ontstaat er helderheid omtrent de
inzet van vrijwilligers. We willen hiermee duidelijkheid geven aan zowel gastouders als vrijwilligers
over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt binnen onze organisatie. Tevens is het beleid ter
voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers.
Dit beleid is tevens bedoeld om vrijwilligers te stimuleren in hun inzet voor het doel van de
organisatie.
De minimumeisen waar het beleid voor een bij de gastouder werkzame vrijwilliger aan dient te
voldoen, is vastgelegd in de Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.
2. DEFINITIES
Vrijwilliger: Degene die structureel al dan niet tegen een vrijwilligersvergoeding op regelmatige, niet
incidentele basis werkzaam is in de kinderopvang en is belast met verzorging, opvoeding en bijdrage
aan ontwikkeling van kinderen
Houder: Degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en
die het gastouderbureau exploiteert.
Hij: Waar gesproken wordt over hij, kan zowel hij als zij van toepassing zijn.
Kinderopvang: Verzamelnaam voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk
en gastouderopvang.
Gastouder: De persoon die gastouderopvang verzorgd op een opvanglocatie gekoppeld aan
Gastouderbureau De Kleine Kroon.
3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID
Vrijwilligerswerk is het verrichten van werkzaamheden die onverplicht, onbetaald en met regelmaat
wordt verricht bij de gastouders. Vrijwilligerswerk is geen verplichting, maar het is niet vrijblijvend.
Vrijwilligers verrichten aanvullende werkzaamheden, direct of indirect ten behoeve van de kinderen.
Het vrijwilligerswerk is een ondersteuning van het werk dat verricht wordt door de gastouder, maar
is daar geen vervanging van.
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4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK
Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Vrijwilligers maken de maatschappelijke
betrokkenheid van de lokale samenleving met de doelstellingen en activiteiten van ons zichtbaar
en tastbaar. Vrijwilligers staan midden in de samenleving en verschaffen ons informatie en signalen
over wat er bij de mensen leeft. Vrijwilligers hebben kennis en vaardigheden die goed van pas
komen voor onze organisatie. Daarnaast staan vrijwilligers veelvuldig in contact met het publiek en
maken onze organisatie daarmee ook zichtbaar in de samenleving.
5. POSITIE VAN DE VRIJWILLIGERS
De vrijwilliger werkt altijd onder aansturing van een gastouder. De gastouder coördineert de
werkzaamheden van de vrijwilliger en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van
de activiteiten en dienstverlening.
5.1 Gedragscode gastouder
De gastouders van Gastouderbureau De Kleine Kroon hebben soms contact met vrijwilligers. Onze
organisatie hecht grote waarde aan haar vrijwilligers en ziet graag dat vrijwilligers zich serieus
genomen voelen door de gastouder. Om een eenduidige houding te bepalen tegenover de
vrijwilligers is het een goede zaak om een aantal spelregels op te stellen voor het werken met
vrijwilligers. De gastouders zijn hiervan op de hoogte en houden zich hieraan.
De gastouders van Gastouderbureau De Kleine Kroon zorgen voor een goede service aan
vrijwilligers door:
De gastouders laten hun waardering blijken door:
 mondelinge, telefonische en schriftelijke vragen snel en correct te beantwoorden;
 de houder van het gastouderbureau in te schakelen als de betreffende vraag niet door hem of
haar kan worden beantwoord;
 alle klachten volgens de daarvoor geldende procedure af te handelen;
 bereikbaar te zijn.
 vrijwilligers te bedanken voor hetgeen zij doen, zeker en juist als iets extra’s is
gepresteerd, of wanneer iets is afgerond;
 complimenten te geven;
 successen te waarderen
Vrijwilligers kunnen bij Gastouderbureau De Kleine Kroon rekenen op:






voldoende en tijdige informatie
adequate en snelle reactie op vragen en verzoeken
een luisterend oor
oplossing aan te bieden voor knelpunten
mee te zoeken naar oplossing voor conflicten
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6. PROFIEL VRIJWILLIGER
In dit onderdeel wordt nader ingegaan op wie als vrijwilliger bij een gastouder van
Gastouderbureau De Kleine Kroon werkzaam kan zijn. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de
uitvoering van de volgende viertal competenties, zoals verwoord in de Wet Kinderopvang, en het
pedagogisch beleid van Gastouderbureau De Kleine Kroon:
1.
2.
3.
4.

emotionele veiligheid
sociale competentie
persoonlijke competentie
overdracht van waarden en normen

Een vrijwilliger dient aan onderstaand profiel te voldoen:
 leeftijd vanaf 18 jaar;
 opleiding van minimaal VBO/Vmbo niveau;
 bij voorkeur al ervaring in de omgang met kinderen;
 een open houding;
 in staat zijn tot het zelfstandig uitvoeren van taken;
 het pedagogisch beleid van De Kleine Kroon kennen en onderschrijven;
 bereidheid tot samenwerken en overleg;
 in staat zijn gemaakte afspraken na te komen;
 zich voor een bepaalde periode te verbinden;
 draagt bij aan een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat;
 dient vooraf een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)’ te kunnen overleggen, van niet ouder dan
twee maanden.
 heeft voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal om met kinderen in deze taalgevoelige leeftijd,
adequaat te kunnen communiceren.
7. TAAKOMSCHRIJVING VRIJWILLIGER
In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de taakomschrijving van de vrijwilliger.
Tijdens de openingstijden van de gastouderopvang biedt de vrijwilliger de gastouder ondersteuning
door te helpen met het groepswerk (de activiteiten op de gastouderopvang). De werkzaamheden
kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: met de kinderen meespelen, voorlezen aan een groepje kinderen,
helpen bij het eten en drinken geven, helpen met verschonen, helpen met het maken van een werkje
etc. Een en ander vindt altijd plaats in overleg met de verantwoordelijke gastouder en de activiteiten
worden getoetst aan het pedagogisch beleidsplan. De vrijwilliger draagt geen verantwoordelijkheid
voor de kinderen of de opvanglocatie.
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8. RECHTEN EN PLICHTEN VRIJWILLIGERS
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de rechten en plichten van de zogenoemde vrijwilligers.
Bij de gastouder worden aan vrijwilligers de volgende mogelijkheden geboden:
 bij de verdeling van het werk wordt rekening gehouden met de kwaliteiten, mogelijkheden,
bekwaamheid en wensen van vrijwilligers;
 de begeleiding vindt plaats door de gastouder
 er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar voor het uitvoeren van de toegewezen taak.;
 er is een dekkende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tijdens het werk voor schade of letsel aan
derden. Deze verzekering dient door de gastouder afgesloten te worden;
 de algemene geschillenregeling is ook voor vrijwilligers van toepassing

Vrijwilligers werkzaam bij een gastouder van Gastouderbureau De Kleine Kroon verplichten zich:

 te verbinden voor een vooraf overeengekomen aantal uren en een bepaalde periode;
 tijdig af te melden bij verhindering en (indien vooraf afgesproken) te zorgen voor vervanging;
 tot het nemen van de verantwoordelijkheid voor de taken die zij op zich nemen en het houden aan
de gemaakte afspraken;
 tot het op correcte wijze vertegenwoordigen van Gastouderbureau De Kleine Kroon en het
zorgvuldig omgaan met interne informatie;
 tot het accepteren van (bege)leiding;
 vooraf een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)’ te overleggen, van niet ouder dan twee
maanden;
 het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau De Kleine Kroon te kennen en daar naar te
handelen, voor zover dit betrekking heeft op de taken die in de taakomschrijving beschreven staan;
 tot voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal om met kinderen in de taalgevoelige leeftijd,
adequaat te kunnen communiceren;
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9. ALGEMENE WERVINGSCRITERIA
In principe kan iedere inwoner als vrijwilliger aan de slag, indien hij/zij bereid en in staat is te
voldoen aan het profiel van een vrijwilliger bij een gastouder van Gastouderbureau De Kleine Kroon.
Vrijwilligers dienen bij de gemeente een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Deze mag
bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder zijn dan twee maanden en moet voordat de
vrijwilliger met de werkzaamheden start overhandigd zijn aan de gastouder en het
gastouderbureau. Dit is één van de voorwaarden om het vrijwilligerswerk uit te kunnen oefenen.
10. OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK
Bij de aanvang van vrijwilligerswerk bij een gastouder, worden er afspraken gemaakt, zodat er voor
de vrijwilliger en de gastouder duidelijkheid is over wat van elkaar verwacht kan worden. Het is geen
(arbeids)overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De afspraken worden gezamenlijk
doorgesproken en door de gastouder ondertekend. Ook de vrijwilliger wordt gevraagd deze te
ondertekenen.
11. VERZEKERING
De gastouder dient, tijdens de openingsuren van gastouderopvang, altijd aanwezig te zijn. Voor
vrijwilligers is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de gastouder.
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BIJLAGE 1 OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK

Overeenkomst Vrijwilligerswerk

1. De gastouder
Naam:…………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………
en
2. De vrijwilliger
Naam:…………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………………….
Datum VOG:………………………………………………………………..
zijn met elkaar een samenwerking overeengekomen op vrijwilligersbasis, d.w.z. zonder betaling.
Hierop zijn de volgende bepalingen van toepassing.
Artikel 1
De vrijwilliger zal met ingang van …………………….. werkzaamheden verrichten ten behoeve van de bij
Gastouderbureau De Kleine Kroon aangesloten gastouder. Er geldt een wederzijdse proeftijd van 2
maanden.
Artikel 2
De vrijwilliger verricht zijn werkzaamheden op het adres van de gastouder.
Artikel 3
De vrijwilliger is bereid, voor het verrichten van de activiteiten in principe minimaal …. uur per week
beschikbaar te zijn.
Artikel 4
De regelingen van het door Gastouderbureau De Kleine Kroon vastgestelde vrijwilligersbeleid
zijn op deze overeenkomst van toepassing.
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Artikel 5
De vrijwilliger ontvangt geen loon. De vrijwilliger ontvangt (aankruisen wat van toepassing is):
o geen onkostenvergoeding
o een onkostenvergoeding op declaratiebasis van de werkelijke gemaakte kosten, aantoonbaar
gemaakt via een bon.
o reiskostenvergoeding m.b.t. het uitvoeren van het werk als vrijwilliger
o overig:
Artikel 6
De vrijwilliger werkt onder verantwoordelijkheid van de gastouder, die betrokken is bij de uitvoering
van de taken waarmee de vrijwilliger wordt belast.
Artikel 7
In geval van verhindering van de vrijwilliger zal deze tijdig de gastouder telefonisch op de hoogte
stellen.
Artikel 8
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen.
Artikel 9:
De gastouder heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zowel zichzelf als
de vrijwilliger.
Artikel 10
De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst in principe een opzegtermijn van 1
kalendermaand in acht. Wanneer door het aanvaarden van een betaalde baan of andere gegronde
reden daaraan niet kan worden voldaan, dient de vrijwilliger het werk zorgvuldig over te dragen, dan
wel af te ronden.
Artikel 11
De vrijwilliger verplicht zich tot absolute geheimhouding jegens derden met betrekking tot informatie
waarvan hij door de uitvoering van de werkzaamheden kennis draagt en die als geheim is
toevertrouwd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
Artikel 12
Bijgaand door beide partijen ingevuld formulier maakt deel uit van de overeenkomst.
Artikel 13
Bijzondere bepalingen:

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te .................................,……………........….(datum invoegen)
De gastouder

De vrijwilliger

Handtekening

Handtekening
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