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Inleiding
GASTOU streeft naar het bieden van kwalitatief hoogwaardige opvang. We vervullen een regionale

functie door het bemiddelen in de gastouderopvang (0-13 jaar) bij professionele gastouders in midden
Nederland. In de gastouderopvang bieden we kleinschalige opvang, veelal bij de gastouder thuis.
Gastouders zijn woonachtig in verschillende gemeenten, zoals Barneveld, Nijkerk, Veenendaal,
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.
Om duidelijkheid te geven over het doel van de organisatie, onze reden van bestaan, richten wij ons
op de missie van GASTOU:

Wij bieden kinderen de ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere
kinderen te ontmoeten. Wij zijn een creërende organisatie waarin
medewerkers zich kunnen blijven professionaliseren en zijn een financieel
gezonde organisatie zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Naast onze missie hebben we een gemeenschappelijke visie. Onze visie is de basis van ons
handelen en geeft aan wat wij willen creëren met elkaar:

Samen met kinderen, ouders, gastouders en andere betrokkenen geven
wij onze leefwereld vorm. Wij zijn nieuwsgierig en verkennen alle
mogelijkheden. Met trots laten we zien dat wij betrouwbaar en krachtig
zijn.
Dit doen wij door:
▪ er voor alle kinderen te zijn en hen de ruimte te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige
individuen, die hun eigen keuzes kunnen maken;
▪ het bieden van een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving waar kinderen zich thuis voelen;
▪ ouders een gevoel van vertrouwen te geven;
▪ uitdagingen te zoeken om de wereld van kinderen, medewerkers en gastouders te blijven
vernieuwen en onze grenzen te blijven verleggen;
▪ een professionele aanpak in de verbinding met de wereld om ons heen.
Wij willen dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar een fijne tijd bij ons hebben, in een vertrouwde en
veilige omgeving.
In dit pedagogisch beleidsplan van GASTOU gastouderopvang staan onze pedagogische
uitgangspunten beschreven. Het eerste deel geeft aan wat we belangrijk vinden in het werken met de
kinderen die bij onze gastouders opgevangen worden. Dit hebben we beschreven aan de hand van de
vier wettelijke pedagogische opvoedingsdoelen voor de kinderopvang van professor Marianne RiksenWalraven. In het tweede deel staan praktische afspraken.
Veel gastouders hebben daarnaast een pedagogisch werkplan, waarin zij de algemene
uitgangspunten hebben vertaald naar de praktische uitvoering bij hen thuis.
Het pedagogisch beleids- en werkplan vormen samen het pedagogisch beleid van GASTOU
gastouderopvang.
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Deel 1 – Pedagogische visie en doelen
Kijk op kinderen
Bij GASTOU gaan we uit van het unieke, competente kind dat van nature nieuwsgierig is. Die
nieuwsgierigheid maakt dat een kind op onderzoek gaat en spelenderwijs allerlei ontdekkingen
opdoet. Door deze ervaringen leert een kind spelenderwijs over zichzelf, anderen en de wereld om
hem heen. Ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Opgroeien is een grote ontdekkingstocht!

Kijk op opvoeden
De wijze waarop en het tempo waarin een kind zich ontwikkelt is individueel maar wordt ook sterk
beïnvloed door zijn omgeving. Elk kind moet in de gelegenheid worden gesteld om zich te ontplooien
en te ontwikkelen op een natuurlijke manier. Onze gastouders spelen daar als mede-opvoeder een
belangrijke rol in. Ze zorgen ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen en door goed naar hen te
kijken en te luisteren, helpen zij ze samen op weg. Zo geven gastouders ieder kind de ruimte om
zichzelf te ontwikkelen en zijn talenten te ontdekken.

We kijken, luisteren, volgen en helpen
kinderen zo hun eigen mogelijkheden en
interesses ontdekken. Samen op
ontdekking is het mooiste dat er is.

Kijk op gastouderopvang
De ontwikkeling van kinderen speelt zich in de eerste plaats af in de eigen omgeving van het kind,
waarin de ouders/verzorgers de belangrijkste opvoeders zijn. Bij GASTOU zien we gastouderopvang
als een aanvulling op de opvoeding thuis.
Gastouderopvang vindt doorgaans plaats bij gastouders thuis, in gezinnen met hun eigen
opvoedingsstijlen en pedagogische inzichten. Hierdoor zal de opvang bij elke gastouder verschillend
zijn. Bij GASTOU onderschrijven gastouders onze pedagogische visie en uitgangspunten. Op basis
daarvan kan GASTOU de opvang op verantwoorde wijze ondersteunen en toetsen, waardoor een
kwalitatief goede opvang kan worden gegarandeerd.
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Pedagogische doelen
De visie van GASTOU is zichtbaar in het handelen van onze gastouders. Dit hebben we beschreven
aan de hand van vier opvoedingsdoelen:

1. Bieden van fysieke en emotionele veiligheid
Bij het ontwikkelen van emotionele competenties gaat het om het gevoel er te mogen zijn en op
anderen te kunnen vertrouwen. Je veilig en beschermd voelen is een belangrijke voorwaarde voor
kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving durft een kind zichzelf,
andere mensen en nieuwe dingen te gaan ontdekken.
Onze gastouders zorgen voor
de fysieke veiligheid door het
aanbieden van veilige ruimtes
en materialen, gezonde
voeding en voldoende
mogelijkheden voor beweging.
Gastouders kunnen kinderen
echter niet overal tegen
beschermen en hechten ook
belang aan het bieden van
uitdagingen. Ze wegen
zorgvuldig af wat verantwoorde
risico’s zijn en maken met de
kinderen afspraken gericht op
het voorkomen van
onverantwoorde risico’s.

‘Ik mag er zijn’

Voor onze gastouders betekent
het bieden van emotionele veiligheid dat ze ervoor zorgen dat ieder kind zich welkom voelt, zich
gewaardeerd en geaccepteerd voelt. Dit doen ze door goed te kijken en te luisteren naar kinderen:
gastouders hebben oog voor de initiatieven van de kinderen, voor wat ze nodig hebben en reageren
daar warm, invoelend en positief op. Zo ondersteunen ze de kinderen en zorgen ze voor een open,
ontspannen sfeer van vertrouwen. Gastouders geven duidelijk aan wat ze van kinderen verwachten
en hanteren grenzen op een doortastende, consequente en respectvolle manier. Zo weten kinderen
waar ze aan toe zijn en kunnen ze overzien wat er van hen verwacht wordt.
Een gevoel van veiligheid wordt bij de gastouders van GASTOU ook geboden door een overzichtelijke
ruimte om in te spelen. Op de speelplek is voor de kinderen duidelijk zichtbaar welke (spel)materialen
er zijn en wat er te doen is. Gastouders zorgen ervoor dat kinderen elkaar met rustige en actieve
spelactiviteiten niet verstoren.
Ook zijn gastouders voorspelbaar door te werken met een ondersteunend dagritme met dagelijks
terugkerende routines en rituelen. Ze zorgen voor afwisseling van activiteit en rust. De structuur die in
het dagritme wordt geboden, hangt af van het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de kinderen.
Naarmate kinderen ouder worden (basisschoolleeftijd), worden ze hierin meer zelf betrokken. Als er
meerdere kinderen worden opgevangen, houden gastouders de individuele behoeften van kinderen in
het oog. Voor baby’s volgen ze zoveel mogelijk het ritme van thuis en stemmen hierover nauw met
ouders af.
Vanuit vertrouwen in hun eigen kracht en veiligheid en houvast kunnen kinderen de wereld gaan
ontdekken.
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2. Ontwikkelen van persoonlijke competenties
Bij het ontwikkelen van de persoonlijke competenties gaat het om de ontwikkeling van de
persoonlijkheid van kinderen, zoals zelfvertrouwen ontwikkelen, steeds meer zelfstandig kunnen,
veerkracht, flexibiliteit, creativiteit, e.d. Deze eigenschappen geven een kind grip op de omgeving.
Ook het ontwikkelen van talenten hoort hierbij. Kinderen ontdekken wat ze wel en niet goed kunnen
en weten steeds beter wat ze willen.
De ontwikkeling van persoonlijke
competenties vindt vooral plaats door
dingen spelenderwijs te
onderzoeken. Voor onze gastouders
betekent dit dat ze kinderen tijdens
vrij spel en begeleide activiteiten de
gelegenheid geven om dingen op hun
eigen manier uit te proberen en te
ontdekken. Met een nieuwsgierige en
open blik kijken ze goed naar wat de
kinderen doen. Gastouders voegen
daarbij in zonder het spel over te
nemen en tonen respect voor hun
eigen ideeën en oplossingen. Door
ruimte te geven voor wat een kind
zelf kan en te helpen bij wat het nog
net niet zelf kan, sluiten ze aan bij
zijn ontwikkeling en stimuleren ze
hem een stapje verder te groeien.
Bij GASTOU staat de brede ontwikkeling van kinderen centraal. Kinderen kunnen bij ons op allerlei
vlakken spelenderwijs vaardigheden en kennis opdoen en ontdekken waar ze goed in zijn.

Lichamelijke ontwikkeling: motorisch-zintuiglijke competenties
Spelen en bewegen vinden we bij GASTOU niet alleen leuk en gezond, maar
‘Ik kan het zelf’
ook heel belangrijk: de motorische en zintuiglijke ontwikkeling vormen de
basis van andere ontwikkelingsgebieden. Kinderen leren hun eigen lichaam
kennen, ze ontdekken hun fysieke mogelijkheden en beperkingen en ontwikkelen lichaamsbesef. Hun
zelfstandigheid groeit.
Jonge kinderen hebben een aangeboren drang om
dingen zelf te ervaren en te doen. Eerst met hulp van
vertrouwde volwassenen, later in toenemende mate
zelfstandig. Ervaren doen ze door bewegen, voelen,
zien, ruiken, horen en proeven. Daarom bieden onze
gastouders kinderen volop ruimte voor beweging.
Baby’s die daaraan toe zijn, worden op een veilige
plek op een speelkleed of zachte mat gelegd om te
spelen, zodat zij de ruimte hebben om met hun hele
lijfje te bewegen. Omdat zogenaamde babystoeltjes
(zoals wipstoel, triptrapstoel met babysit) de
bewegingsvrijheid van baby’s beperken, worden deze
beperkt gebruikt, bijvoorbeeld om een fruithapje te
geven of om een kindje te laten uitbuiken na de
voeding. Kinderen zitten hier maar korte tijd in.
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Gastouders zorgen voor speelgoed en activiteiten die beweging uitlokken. Bijvoorbeeld materialen die
kinderen met al hun zintuigen kunnen onderzoeken, als zand, water, verschillende soorten klei,
scheerschuim en verf. Met bijvoorbeeld een rammelaar om mee te schudden, een zachte bal om
achteraan de kruipen, een duwkar om mee te lopen, fietsen en skelters om op te rijden, ballen om te
gooien en te vangen, te voetballen of basketballen wordt de grove motoriek spelenderwijs ontwikkeld.
(Insteek-)puzzels, (kinder-)scharen, potloden en stiften, duplo, lego, k’nex, e.d. stimuleren de fijne
motoriek. Verder worden er activiteiten aangeboden als een klimmen en klauteren, bewegen op
muziek, tikkertje, enz. Plezier in bewegen staat bij ons voorop!
Natuurlijk doet de buitenruimte bij uitstek een beroep op de motorische en zintuiglijke competenties.
Buiten is alles anders dan binnen: er is van alles te zien, voelen, ruiken en misschien zelfs te proeven.
Kinderen hebben bij onze gastouders buiten volop de ruimte om te rennen, springen, klauteren,
graven enz. Ze spelen in de tuin van de gastouder en, als er mogelijkheden zijn, kan er af en toe ook
een uitstapje worden gemaakt naar bijvoorbeeld een speelplaats in de buurt met klimmogelijkheden of
natuurlijke elementen als boomstammen, gras en struiken.
Kinderen mogen de mogelijkheden van de buitenruimte verkennen
met vallen en opstaan. Bij GASTOU willen we kinderen het buiten
zijn en spelen het liefst dagelijks laten ervaren.
Onze gastouders zijn zich ervan bewust hoe ze kinderen
benaderen en aanraken en nodigen kinderen uit om mee te
werken en zoveel mogelijk zelf te doen, bijvoorbeeld tijdens
verzorgingsmomenten. De dagelijkse terugkerende rituelen
worden ook gezien als kansen om kinderen te laten groeien:
kinderen mogen van jongs af aan zelf proberen hun boterham te
smeren, hun drinken in te schenken, fruit helpen klaarmaken, enz.
Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld zelf hun schoenen of jas
aan te trekken. Natuurlijk met hulp van een volwassene of ouder
kind, als dat nodig is. Gastouders zien de kinderen groeien als ze
ervaren dat het ze steeds een beetje beter zelf lukt!

‘Ik voel, denk
en ontdek’

Cognitieve ontwikkeling: de behoefte om de wereld om je heen te begrijpen
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit om de wereld
om hen heen beter te kunnen snappen. Ze verruimen hun wereld door nieuwe
ontdekkingen.

Bij GASTOU krijgen alle kinderen, ook de
allerjongsten de kans om ‘ervarend’ te leren en
steeds meer grip te krijgen op hun wereld.
Tijdens spel en activiteiten geven gastouders
uitleg over de wereld die kinderen aan het
ontdekken zijn. Ze stellen prikkelende vragen die
kinderen aanzetten tot nadenken.
De speelplek, het (spel)materiaal en de
activiteiten stimuleren de kinderen om
zelfstandig, samen met andere kinderen en de
gastouder op ontdekkingstocht te gaan. Bij onze
gastouders valt voor iedereen wat te ontdekken.
Er zijn interessante materialen te vinden voor
verschillende soorten spel en activiteiten. Er
wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van ‘open
materialen’ en ‘materialen uit het echte leven’:
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materialen waar op veel verschillende manieren mee kan worden gespeeld en waarmee kinderen
de werkelijkheid kunnen nadoen. Bijvoorbeeld deksels en doppen, knopen, kastanjes, een waterkoker
(zonder stekker), een oude telefoon, lege verpakkingen, enz. Ze bieden kinderen de mogelijkheid om
ze op hun eigen manier te gebruiken en verkennen, passend bij hun mogelijkheden.
Vrij spelen, zowel binnen als buiten, en georganiseerde activiteiten hebben beide een plek in het
aanbod. Bij activiteiten die gastouders aanbieden sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de interesses en
mogelijkheden van de kinderen, zodat de activiteiten betekenis voor ze hebben. Ook bij de activiteiten
staat het plezier beleven en het ontdekken van materialen en mogelijkheden ervan centraal. Dit
proces vinden onze gastouders belangrijker dan het eindproduct. Zo krijgen kinderen de ruimte om
hun eigen ontwikkelingspad te volgen. Kinderen kiezen zelf hun activiteit: meedoen mag, maar moet
niet. Gastouders stimuleren kinderen om mee te doen en een activiteit af te maken als ze ervoor
gekozen hebben.

Taal en communicatieve ontwikkeling: jezelf
kenbaar willen maken in taal
Kinderen hebben van jongs af aan al
‘Ik kan het zelf
vaardigheden om zichzelf uit te drukken. De
zeggen’
allerjongsten doen dit door geluidjes,
gebaren, kijken, oogcontact. Rond het eerste
jaar komt daar taal bij. Kinderen leren steeds
beter vertellen wat ze voelen, zien, denken,
ontdekken en willen dit met anderen delen.
Ze leren een eigen mening te vormen en
leren dat anderen een andere mening
kunnen hebben.
De gastouders van GASTOU hebben oog
voor de non-verbale signalen en
contactinitiatieven van de kinderen en
reageren daar op een sensitieve manier op.
Voor jonge kinderen benoemen gastouders
wat ze doen en zien, waar ze bij betrokken
zijn. Gastouders verwoorden de gevoelens
en emoties van de kinderen en vertellen wat
zij doen en wat er gaat gebeuren. Ze stellen
prikkelende vragen en gaan in op de vragen van kinderen. Dat wat ze zeggen stemmen ze af op de
taalontwikkeling van het kind.
Bij de gastouders wordt gezongen en regelmatig voorgelezen, individueel en/of in kleine groepjes.
Onze gastouders tonen respect voor de mening van elk kind door te kijken, luisteren en aan te sluiten
bij de interesses en de ideeën van de kinderen. Ze moedigen oudere kinderen aan hun mening te
geven en vragen actief naar hun mening bij zaken die hen direct aangaan. Kinderen hebben inspraak
in bijvoorbeeld de activiteiten, regels en afspraken en spelmaterialen. Zo raken kinderen meer
betrokken bij de opvang en worden ze medeverantwoordelijk gemaakt voor wat er gebeurt.

Expressieve en beeldende competenties: jezelf uiten in beweging, geluid en
materiaal
‘Ik kan dansen,
Ritmes, bewegen, geluid, je uitdrukken in materiaal door verven, tekenen,
zingen,
kleien e.d. horen bij de natuur van kinderen. Plezier in schoonheid, eigen lijf
schilderen’
en het ontdekken van talenten zijn hiermee verbonden.
Gastouders van GASTOU bieden kinderen de kans zich op verschillende
manieren uit te drukken. Ze zoeken naar uitdagende materialen en activiteiten en zorgen voor een
gevarieerd aanbod dat aansluit bij ieders interesse en mogelijkheden. Ze zijn zich ervan bewust dat
oudere kinderen behoefte hebben aan andere activiteiten dan jongere kinderen en jongens en meisjes
andere interesses kunnen hebben. Daarom bieden ze afwisseling van activiteiten binnen en buiten, op
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gebied van dans en beweging, zingen en muziek maken, tekenen, verven en andere beeldende
uitingen, bouwen, natuurbeleving, enz. Kinderen worden door onze gastouders aangemoedigd om
nieuwe uitdagingen aan te gaan, door bijvoorbeeld andere materialen aan te bieden of door vertrouwd
materiaal op een andere manier te gebruiken dan ze gewend zijn. Door een verscheidenheid aan
materialen en activiteiten kunnen kinderen zich ontwikkelen op gebieden waar hun interesse en
talenten liggen. De activiteiten worden van tevoren gepland, maar ontstaan vaak ook spontaan.
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3. Ontwikkelen van sociale competenties
Sociale competenties ontstaan in relatie met andere mensen. Bij sociale ontwikkeling gaat het om het
ontwikkelen van sociale vaardigheden als samenspelen, samenwerken, anderen aanvoelen en
rekening houden met elkaars gevoelens, initiatief nemen en volgen, anderen helpen, om hulp vragen
en hulp ontvangen, conflicten voorkomen en oplossen. Kinderen krijgen steeds meer inzicht in zichzelf
en hun relaties met anderen.

‘We doen het
samen’

Bij de gastouderopvang van GASTOU is er voor kinderen gelegenheid om sociale ervaringen op te
doen. Gastouders willen graag dat kinderen het gevoel hebben erbij te horen en zich verbonden
voelen met de andere kinderen in de opvang. Ze bewaken dat elk kind zich prettig voelt of gaat
voelen. Dat doen ze door samen met de kinderen plezier te maken en zo een ‘wij-gevoel’ te creëren.
Ze geven met hun eigen gedrag het voorbeeld in de manier waarop we ons in sociale situaties
gedragen.
Gastouders stimuleren de betrokkenheid tussen de kinderen onderling en begeleiden de interacties
tussen kinderen. Dit doen ze door kinderen attent te maken op elkaar, ieders bedoeling te
verwoorden, praten en uitleggen, enz. Ze geven kinderen tijd en ruimte om ongestoord met elkaar te
spelen en samen activiteiten te doen. Kinderen krijgen de kans vriendschappen te ontwikkelen.
Onze gastouders vinden het belangrijk dat kinderen leren hun eigen gevoelens en die van anderen te
respecteren. Wanneer er conflicten ontstaan, krijgen kinderen de gelegenheid om zelf een oplossing
te vinden voor het probleem. Als kinderen er zelf niet uitkomen of de situatie ongelijkwaardig is,
ondersteunen gastouders ze bij het oplossen. Dat doen ze door te vragen en te verwoorden wat het
probleem is, zodat ieder kind zich begrepen voelt. Kinderen worden betrokken bij het bedenken van
een oplossing en gastouders houden in het oog of ze daarna zelf weer verder kunnen.
Zo doen kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden op, zodat ze steeds zelfstandiger
relaties met anderen kunnen opbouwen en onderhouden.
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4. Overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden
In de opvang ontmoeten kinderen andere kinderen, ouders en gastouder en komen zo in aanraking
met een mix van sociale achtergronden, leefstijlen en omgangsvormen. Ze krijgen zo de gelegenheid
kennis te maken met de diversiteit van de samenleving: ze ervaren dat er verschillen zijn in hoe
mensen eruitzien, in gewoonten en gebruiken, mogelijkheden enz. Bij de gastouder krijgen ze de kans
de waarden en normen te leren kennen van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.
De gastouders van GASTOU maken kinderen bewust van de wereld om hen heen en geven uitleg over
de wereld die ze aan het ontdekken zijn. In het contact met de kinderen staat respect en
verdraagzaamheid centraal: voor elkaar, voor ieders eigenheid, voor de omgeving en het materiaal.
Ze benoemen en waarderen overeenkomsten en verschillen en stellen hun eigen gedrag als
voorbeeld. Hun reacties geven richting aan het gedrag van kinderen. Ze geven complimenten,
moedigen kinderen aan en geven positieve gedragsaanwijzingen. Ook via thema’s en activiteiten
kunnen gastouders kinderen mogelijkheden bieden voor het benoemen en respecteren van normen
en waarden en (culturele) overeenkomsten en verschillen.
Gedragingen als iemand opzettelijk pijn doen, schelden, uitlachen, pesten of dwingen beschouwen
gastouders als niet respectvol en worden niet getolereerd. Ze vinden het belangrijk dat kinderen
betrokken worden bij en
medeverantwoordelijk worden
gemaakt voor het creëren van een
fijne sfeer op de opvang. Daarom
bespreken ze met hen de
groepsregels over het omgaan met
elkaar en met materialen. Gastouders
zorgen dat er een beperkt aantal
duidelijke en positief geformuleerde
huisregels zijn. Kinderen in de
basisschoolleeftijd betrekken ze bij
het nadenken over afspraken over
‘Ik doe mee’
bv. omgaan met elkaar en de
activiteiten. Zo oefenen kinderen
verantwoordelijkheid te krijgen en te
dragen voor hoe je omgaat met
regels.
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Deel 2 – Praktische afspraken
GASTOU draagt er mede zorg voor dat bij de gastouder de voorwaarden aanwezig zijn om

verantwoorde opvang te bieden. Het scheppen van die voorwaarden wordt op de volgende manieren
neergezet:
▪

▪
▪
▪
▪

GASTOU stelt eisen aan de gastouder en de omgeving waar de opvang plaatsvindt: elke

gastouder moet voldoen aan de eisen die worden gesteld om ingeschreven te worden in het
Landelijk Register Kinderopvang;
Overeenkomsten en afspraken worden door GASTOU opgesteld en vastgelegd;
Bijscholing wordt door GASTOU aangeboden aan gastouders in de vorm van thema-avonden en
EHBO herhalingen;
Intervisiebijeenkomsten worden door GASTOU georganiseerd voor de gastouders met als doel
ervaringen uit te wisselen;
Er vinden diverse contactmomenten plaats tussen ouders, gastouders en
bemiddelingsmedewerkers, bijv. huisbezoeken, mail- en telefonische contacten en
evaluatiegesprekken.

De voorwaarden worden geborgd tijdens de intake, de risico-inventarisatie, het koppelingsgesprek, de
huisbezoeken en de evaluaties.
De gastouder en ouder zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken over en de uitvoering van de
opvang binnen de kwaliteitseisen, de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene
Voorwaarden en de pedagogische doelstellingen die door GASTOU zijn opgesteld.
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Eisen aan de gastouder, aan de plaats van opvang en aan de leeftijden van de op te vangen
kinderen
Eisen aan de gastouder
▪ De gastouder is minimaal 21 jaar, spreekt tijdens het werk de Nederlandse taal en is in goede
lichamelijke en geestelijke gezondheid;
▪ De gastouder is, na een positieve intake, in het bezit van een originele verklaring omtrent gedrag
(VOG) van zichzelf, alle inwonende huisgenoten van 18 jaar en ouder en alle structureel
aanwezigen (d.w.z. mensen die structureel 1 x per 3 maanden een half uur of langer aanwezig
zijn op het opvangadres als er kinderen worden opgevangen);
▪ Alle bovenstaande personen met een geldig VOG hebben zich ingeschreven bij het
personenregister en zijn gekoppeld aan GASTOU Gastouderopvang;
▪ De gastouder is minimaal in het bezit van een diploma op MBO-2 niveau helpende/verzorgende of
een hieraan gelijkwaardig diploma;
▪ De gastouder is in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen;
▪ De gastouder is op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan van GASTOU Gastouderopvang en
is verplicht de opvang aan te bieden volgens dit pedagogisch beleid;
▪ De gastouder is op de hoogte van het Protocol bij vermoeden kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag (incl. meldcode)
en in het bezit van een verkorte versie van
deze meldcode. Het volledige protocol is in te
zien op de website onder ‘Mijn GASTOU’;
▪ De gastouder is bereid tot samenwerking met
GASTOU en tot het volgen van aanvullende
cursussen/bijeenkomsten die van belang zijn
voor de opvangtaak;
▪ De gastouder respecteert andere gewoontes,
culturen, leefwijzen en opvoedingsideeën en
beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
▪ De gastouder is in staat tot nadenken over
eigen handelen;
▪ De gastouder laat kinderen nooit zonder
toezicht en laat de zorg voor de kinderen niet
zonder medeweten van de ouder over aan de
zorg van anderen, tenzij er sprake is van een
noodgeval;
▪ De gastouder is regelmatig en gedurende
minimaal een half jaar beschikbaar voor de
opvang van kinderen;
▪ De gastouder woont niet in bij de ouder.
Daarnaast wordt tijdens de intake gelet op gezondheid, verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit,
organisatietalent, de mogelijkheid om de pedagogische doelstellingen in praktijk te kunnen brengen,
de motivatie van de gastouder en haar gezin en de bereidheid samen te werken met GASTOU.
Eisen aan de voorzieningen waar de opvang plaatsvindt
▪ Jaarlijks voert de bemiddelingsmedewerker in elke voorziening waar opvang plaatsvindt een
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit;
▪ De gehele opvanglocatie is rookvrij en er hangen voldoende goed functionerende rookmelders. Er
mag ook geen gebruik worden gemaakt van de e-sigaret op de opvanglocatie;
▪ Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden zijn;
▪ Als er kinderen onder de 1,5 jaar worden opgevangen moet er een aparte slaapruimte voor deze
kinderen zijn die voldoende groot is;
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▪

Wanneer de gastkinderen, met toestemming van de ouder, per auto of fiets vervoerd worden,
moeten zij vastzitten in een goedgekeurd stoeltje of gordels.

Eisen aan de leeftijden van de op te vangen kinderen
▪ Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen of
kinderen die spelen bij de gastouder tot 10 jaar;
▪ Hierbij mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen beneden de leeftijd van
4 jaar, inclusief eigen kinderen jonger dan 4 jaar;
▪ Tevens mogen er niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd worden opgevangen. Van
deze kinderen mogen maximaal 2 kinderen van 0 jaar worden opgevangen, inclusief eigen
kinderen van die leeftijd.
Achterwachtregeling
Als een gastouder 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, moet er een achterwacht geregeld zijn.
Deze achterwacht moet telefonisch bereikbaar zijn en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig
zijn. De achterwacht is vastgelegd middels een registratieformulier achterwachtregeling.

Kennismaken en wennen
Als een kind start bij de gastouder, moeten kinderen én ouders vertrouwd raken met een nieuwe
situatie: de ruimte, de gastouder, de kinderen, de gewoontes, enz. De gastouder, het kind en ouders
moeten elkaar nog leren kennen. We vinden het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan
het wennen, omdat dit de basis is voor een kind om zich veilig te gaan voelen bij de gastouder. Hoe
snel en makkelijk een kind went, is onder andere afhankelijk de leeftijd en de aard van het kind. Onze
gastouders zorgen er in de wenperiode voor dat er extra aandacht is voor het nieuwe kind en ouders
en houden goed in de gaten hoe het zich in de opvang voelt. Hoe het kennismaken en wennen wordt
opgebouwd, wordt bij het intakegesprek besproken en gebeurt in overleg met ouders.

Protocollen
Er kunnen zich tijdens de opvang van kinderen situaties voordoen, waarbij ondersteuning door de
medewerkers van het gastouderbureau wenselijk is. Zowel ouders als gastouders kunnen altijd
contact opnemen met de medewerkers van het gastouderbureau. Op de website
www.dolfijnkinderopvang.nl via de button mijn gastou zijn via het portaal diverse protocollen te vinden,
waarin duidelijke richtlijnen en stappenplannen genoemd worden ter ondersteuning van de
medewerkers, ouders en gastouders. Het gaat hierbij onder andere om protocollen met betrekking tot:
▪ ziekte en ongevallen;
▪ toedienen van medicatie;
▪ overlijden;
▪ vermoeden van kindermishandeling en/of grensoverschrijdend gedrag.
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