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Inleiding 
 
Voor u ligt het algemeen en pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Klik. Hierin zijn de 
uitgangspunten en werkwijzen van het gastouderbureau ten behoeve van de kwaliteit van de opvang 
beschreven. 
 
 
Doel van het algemeen en pedagogisch beleidsplan. 
 
In opdracht van de vraagouder(s) wordt het kind opgevangen in de privé-sfeer van het gastgezin. De 
wijze waarop de gastkinderen worden opgevangen vloeit in principe voort uit afspraken die de gast- 
en vraagouder daarover maken. Deze ouders zijn via het gastouderbureau met elkaar in contact 
gebracht en hebben van het bureau ondersteuning gekregen bij het maken van goede 
samenwerkingsafspraken. Het primaire proces van gastouderbureaus is daarom “bemiddeling”. Dit in 
tegenstelling tot de kindercentra, waar het primaire proces zich richt op de opvang zelf. Het 
gastouderbureau streeft echter wel een kwaliteit van de opvang door gastouders na en wil hierop 
invloed uitoefenen door;  
 Bij de inschrijving selectiecriteria te hanteren 
 Een risico-inventarisatie en -evaluatie op veiligheid en gezondheid te laten uitvoeren  
 Bij de bemiddeling vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen  
 De opvang verder te begeleiden 
 Toe te zien op aantoonbare kennis en vaardigheden van gastouders  
 
 
Algemeen beleidsplan 
 
In hoofdstuk 1 worden de randvoorwaarden voor de gastouderopvang beschreven. Op de 
pedagogische verantwoordelijkheid van het gastouderbureau wordt in hoofdstuk 2 ingegaan. 
Hoofdstuk 3 laat zien hoe de werkwijze van het gastouderbureau is, waardoor zij de beoogde 
kwaliteit van de opvang wil waarborgen.  
 
 
Pedagogisch beleidsplan 
 
In een apart gedeelte, het pedagogisch beleidsplan, wordt nader ingegaan op de situatie van 
gastouderopvang, waarin de opvoeding van het gastkind wordt gedeeld door meerdere 
volwassenen. Wat is onze visie op een pedagogisch verantwoorde opvangsituatie, welke 
uitgangspunten hanteren we hierbij en aan welke voorwaarden moet een opvangsituatie voldoen?  
 
Met behulp van dit beleidsplan willen wij medewerkers, ouders en andere betrokkenen inzicht geven 
in onze werkwijze. Wij verwachten dat we met deze openheid de lezer uitlokken nauw betrokken te 
blijven bij ons werk en ons te ondersteunen bij onze inzet en ervoor te zorgen dat: 
 In de opvang recht wordt gedaan aan de persoonlijkheid van het kind en zijn ontwikkeling 
 De ouder kan rekenen op kwalitatief goede opvang en het kind met een gerust hart bij de 

gastouder kan achterlaten. 
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Hoofdstuk 1     Kinderopvang via het gastouderbureau 
 
 
1.1. Begrippenomschrijving 
Hieronder volgt een begrippenomschrijving van de meest gebruikte termen in de gastouderopvang 
en in dit beleidsplan: 
 
Gastouderbureau (GOB) 
Een gastouderbureau is een organisatie, die bemiddelt tussen ouders die opvang vragen en personen 
die opvang willen bieden, die deze opvangsituatie begeleidt en toeziet op de kwaliteit hiervan. 
 
Gastouderopvang 
Gastouderopvang is kinderopvang die plaatsvindt in een gezinssituatie. Deze opvang wordt geboden 
door particulieren in hun eigen huis, met bemiddeling en onder begeleiding en toezicht van het 
gastouderbureau. 
 
Gastouder 
Een gastouder is een particulier die, door bemiddeling van het GOB tegen betaling en in 
georganiseerd verband, in zijn/haar huis opvang biedt. 
 
Gastkind 
Kinderen in de leeftijd van 0 weken tot 13 jaar, waarvoor opvang via het gastouderbureau gewenst 
is.  
 
Vraagouder 
Ouder(s), verzorger(s) die kinderopvang vraagt of geregeld heeft via het gastouderbureau. 
 
Koppeling 
Een door bemiddeling van het GOB tot stand gebrachte overeenkomst tussen een gastouder en een 
vraagouder tot het verlenen van opvangdiensten door de gastouder aan de vraagouder onder 
begeleiding en toezicht van het gastouderbureau. 
 
Consulent(e) 
Werknemer van het gastouderbureau, die de gastouders en vraagouders selecteert, de koppeling tot 
stand brengt en de begeleiding verzorgt tijdens de opvangperiode. 
 
Protocol 
Document waarin procedures, regels en richtlijnen formeel zijn vastgesteld voor de wijze van 
handelen in een specifieke situatie. 
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1.2. Algemeen 
 
Wat is gastouderopvang?  
Deze vorm van opvang wordt door gastouders in de eigen woning geboden. Uitgangspunt is, dat deze 
vorm van opvang bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in alle opzichten, in 
een veilige en gezonde omgeving.  
 
Het kind draait mee in het gezin van de gastouder, maar er wordt rekening gehouden met de 
wensen, opvoedingsideeën en levensovertuiging van de eigen ouders en de kinderen zelf. Opvang 
door gastouders bij de kinderen thuis is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk. Bij 
gastouderopvang is een vertrouwensvolle relatie tussen gast- en vraagouder essentieel. Deze heeft 
een positieve uitwerking op het kind. 
 
Doelstelling 
Het gastouderbureau (GOB) beoogt ouders voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd 
verantwoorde kinderopvang aan te bieden: 

 In een gezinssituatie 
 Zo dicht mogelijk bij werk of huis 
 Op flexibele tijden, - maar met vaste afspraken -, enkele uren per dag, hele dagen, weekend, 

avonden en ook ‘s nachts, 
 Op een dusdanige wijze dat aan de wensen van de ouder zoveel mogelijk tegemoet wordt 

gekomen. 
 
Zij wil dit realiseren door te bemiddelen tussen opvangvraag en aanbod, door opvangsituaties te 
begeleiden en door toe te zien en invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de opvang. 
 
Verantwoordelijkheid van het gastouderbureau 
Het gastouderbureau bemiddelt tussen de ouder die opvang vraagt en de gastouder die opvang 
aanbiedt. Aanbod en vraag worden via het gastouderbureau met elkaar vergeleken en waar deze 
goed bij elkaar “passen” (match) ook aan elkaar “gekoppeld”. Onder supervisie van het 
gastouderbureau worden door gastouder en vraagouder vervolgens nadere opvangafspraken 
gemaakt. Ook ziet het gastouderbureau er op toe, dat de bij de gastouder geboden opvangsituatie 
voldoet aan de door het gastouderbureau gestelde kwaliteitseisen. 
 
De koppeling tussen vraag- en gastouder 
Gastouder en vraagouder zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken over en de uitvoering van 
de opvang, binnen de door het GOB gestelde kwaliteitseisen. De gastouder en de vraagouder moeten 
elkaars opvoedingsvisie respecteren. Schriftelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop 
over de opvoeding wordt afgestemd en over de wijze waarop met het gastkind in de opvangsituatie 
wordt omgegaan (koppelingsovereenkomst). Indien het gastouderbureau besluit dat een koppeling 
niet (meer) onder haar verantwoordelijkheid tot stand kan worden gebracht of moet worden 
beëindigd, zal zij de betrokkenen daarover persoonlijk informeren. 
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1.3. Samenwerking met andere voorzieningen 
 
Kinderopvang is een voorziening die aanvullende taken verricht op de opvoedings- 
verantwoordelijkheid van ouders. Kinderopvang is daarmee één van de voorzieningen die ervoor 
moet zorgen dat kinderen kansen krijgen op te groeien tot zelfstandige, gerespecteerde burgers.  
 
Om deze opvangtaak goed te kunnen uitvoeren:  

 Wenden wij ons voor advies bij opvoedingsvragen tot instanties als de Stichting Spel en 
Opvoedingsvoorlichting, Stichting Thuiszorg,  GGD Gelderland-Zuid, Regionaal Bureau 
Jeugdzorg, 

 En zullen wij indien wij dit in het belang van het kind achten ouders doorverwijzen naar dit 
bureau 

 Zijn wij aangesloten bij Spectrum, partner met Elan die ondersteuning biedt bij de 
ontwikkeling van de gastouderopvang o.a. door het verzorgen van scholing en het uitgeven 
van vakbladen 

 Heeft het gastouderbureau abonnementen op diverse vakbladen  
 En kunnen gastouders via ons bureau gratis speelgoed van de Speel-o-theek lenen, zodat de 

opvangkinderen voldoende afwisseling en stimulansen in de ontwikkeling kunnen worden 
geboden. 

 
Voor het bespreken van een kind (kindbespreking) met medewerkers buiten de eigen organisatie is 
toestemming van de ouders nodig.  
 
 
1.4. Privacy 
 
Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. 
Belangstellenden kunnen in ons privacyreglement lezen hoe de omgang met privacygevoelige 
gegevens in ons kantoor is geregeld. Wij verwachten dat de gastouders en de beroepskrachten van 
het gastouderbureau vertrouwelijk met informatie over het gezin van de vraagouder omgaat. 
Vertrouwelijke gegevens dienen niet buiten de vraagouder om met personen buiten het 
gastouderbureau te worden besproken. Dezelfde vertrouwelijke opstelling verwachten wij van 
vraagouders, waar het informatie over het gezin van de gastouder betreft. 
 
De op deze regel door het GOB gemaakte uitzondering heeft betrekking op het omgaan met een 
sterk vermoeden van kindermishandeling. Indien het gastouderbureau signalen ontvangt over het 
inadequaat functioneren van een gastouder of de kwaliteit van de opvang, zal zij ervoor zorgdragen 
dat deze signalen met de gastouder worden besproken. De bron van de informatie zal op de hoogte 
worden gehouden van wat het gastouderbureau met de informatie heeft gedaan.  
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1.5  Klachtenprocedure 
Een van de manieren om voortdurend te werken aan verbetering van kwaliteit van onze 
dienstverlening is het serieus omgaan met en ingaan op uw klachten. 
 
Wat verstaan wij onder een klacht? 
Een klacht is een ernstige vorm van kritiek met betrekking tot het functioneren van werknemers en 
het functioneren van de organisatie in het algemeen. Wanneer u het niet eens bent met de 
handelswijze van uw gastouder, dan verwachten wij dat u dit in eerste instantie kenbaar maakt aan 
uw gastouder en dat u samen tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u 
zich wenden tot de consulent(e). Maar natuurlijk kunt u zich ook direct wenden tot de consulent(e), 
wanneer de zaak precair ligt. Ook kan het zijn dat u een klacht heeft t.a.v. een medewerker van ons 
gastouderbureau. Probeer dan ook in eerste instantie dit bespreekbaar te maken bij de betrokken 
medewerker. De betrokken medewerker tracht de kritiek in overleg met u op een voor beide partijen 
bevredigende wijze af te handelen. Wanneer dit laatste niet mogelijk is en u voelt zich niet recht 
gedaan, dan kunt u een klacht indienen.  
 
Klachtenafhandeling 
Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn.  
Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten 
hoeft te accepteren. Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. En dat 
vinden wij ontzettend belangrijk. Uiteraard hopen wij altijd dat in geval van een klacht, ouders dit bij 
ons kenbaar maken en dat we samen naar een eventuele gepaste oplossing kunnen zoeken. Als u uw 
klacht of opmerking met ons wilt delen, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs. 
Zo kunnen wij eventueel van onze fout leren en deze klacht in de toekomst voorkomen. 
 
Hoe dient u uw klacht in? 
 U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken (bij voorkeur per e-mail) via: 
·         E-mail: info@gastouderbureauklik.nl. 
·         Gastouderbureau Klik 
          Hoofdstraat 38 - 4041 AE Kesteren 
         
Wat meldt u bij het indienen van een klacht?: 

1. Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden: 
2. Uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mail adres. 
3. Een duidelijke omschrijving van de klacht. 
4. De naam van de gastouder, medewerker tegen wie de klacht zich richt. 
5. De reden waarom u de klacht indient. 
6. Wanneer de klacht ontstaan is (datum). 
7. Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht. 

 
Gastouderbureau Klik behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze: 

1. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij mondeling, telefonisch of 
schriftelijk reageren om de klacht af te handelen en de ontvangst van uw klacht schriftelijk 
bevestigen; 

2. Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw 
klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst uw klacht afhandelen. 

3. Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft. 
4. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij schriftelijk aangeven op welke wijze wij 

uw klacht willen afhandelen.  Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven; binnen welke 
termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. Uw klacht wordt in ieder 
geval binnen 6 weken afgehandeld. 
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5. Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is 
behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te 
sturen info@gastouderbureauklik.nl. 

6. Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal bij ons ingediende klachten, de aard van 
de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen 
maatregel. Deze registratie wordt 1 maal per jaar in een jaarlijks verslag vastgelegd en 
voorgelegd aan de oudercommissie. 

7. Alle gegevens van persoonlijke aard worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
 
Klachtenloket: 
Indien u binnen Gastouderbureau Klik niet tot een bevredigende oplossing kunt komen met uw 
klacht dan is er de mogelijkheid voor de ouders / oudercommissie om de vragen of klachten over de 
kinderopvang neer te leggen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan De 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
De website van Het Klachtenloket geeft u informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot 
klachten, zoals over veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan 
telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator 
inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder het geschil neerleggen bij de 
geschillencommissie kinderopvang. 
 
Geschillencommissie kinderopvang: 
Wanneer u een geschil heeft met onze organisatie en we er samen niet uitkomen, dan kunt u als 
regel de hulp inroepen van de geschillencommissie kinderopvang. Wilt u meer weten over hoe de 
geschillencommissie werkt en het regelement, kijk dan op onze website www.gastouderbureauklik.nl   
 
Aan deze bemiddeling zijn voor u geen kosten verbonden. Wij vertrouwen u met bovenstaande 
voldoende geïnformeerd te hebben en zullen ons uiterste best doen het ontstaan van de klacht te 
voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht of opmerking heeft, dan weet u in ieder geval waar 
u terecht kunt voor de afhandeling van de klacht/opmerking.   
 
1.6 Ouderbeleid 
 
De dienstverlening aan de ouders staat centraal. Gastouderbureau Klik hanteert een aantal vaste 
criteria, standaardvoorwaarden en regels die de basis vormen voor de gastouderopvang. Daarnaast 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ouders.  
 
De bemiddelingsmedewerkster heeft regelmatig contact met de vraag- en gastouders. Het 
zorgdragen voor een goede communicatie tussen alle partijen beschouwen wij als essentieel 
onderdeel van onze dienstverlening.  
Niet alleen ten aanzien van de directe opvang door de gastouder hebben de ouders rechten, maar zij 
hebben die ook ten opzichte van Gastouderbureau Klik.  
 
Recht op informatie 
Gastouderbureau Klik informeert de ouders over het beleid, de procedure en de werkwijze van het 
gastouderbureau. Tevens worden ouders regelmatig op de hoogte gebracht van voor hun van belang 
zijnde ontwikkelingen binnen de gastouderopvang. 
 
Recht op advies 
Ouders kunnen advies vragen over de pedagogische aanpak van hun kind. Deze adviserende rol 
wordt vervuld door de bemiddelingsmedewerkster die eventueel kan doorverwijzen naar de 
daarvoor geëigende instanties.  
 

http://www.gastouderbureauklik.nl/
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Recht op invloed op het beleid 
In de evaluatiegesprekken zal niet alleen de directe opvang worden besproken, maar ook de 
dienstverlening van het gastouderbureau worden geëvalueerd. Gastouderbureau Klik staat geheel 
achter de inspanningsverplichting een oudercommissie in te stellen, door: 

 Ouders op het belang van een oudercommissie te wijzen 
 Ouders tijdens het intakegesprek en regelmatig daarna uit te nodigen tot deelname aan een 

oudercommissie en ziet het ook als haar taak de oudercommissie in diens werk te 
ondersteunen, door: 
 Haar de gelegenheid te geven tot vergaderen 
 Haar ter voorbereiding hiervan te voorzien van relevante informatie 
 Haar de mogelijkheid te geven tot communiceren met andere ouders  

 
Gastouderbureau Klik beschikt over een reglement Oudercommissie Gastouderopvang. 
  
1.7 Grenzen van de opvang 
 
Het gastouderbureau streeft naar kwalitatief goede opvang bij de door haar geregistreerde 
koppelingen. Het gastouderbureau zal daarom niet aan alle opvangvragen tegemoet kunnen komen.  
 
In de praktijk kunnen we de volgende problemen tegenkomen: 
 Het maximum toegestane aantal kinderen per gastgezin wordt overschreden.  
 Er zijn te weinig gastouders beschikbaar. 
 Er zijn geen gastouders die geschikt zijn voor de opvang van het kind. 
 De organisatie van de opvang en/of de effecten van de opvang dienen niet langer het belang van 

het kind na zorgvuldig beraad door de medewerkers van het gastouderbureau. Gedacht kan 
worden aan problemen in de samenwerking tussen gast-, vraagouder en gastouderbureau; aan 
te weinig continuïteit; aan onveilige situaties; aan aanhoudende problemen rond het 
functioneren van het kind. 

 De vraag van de ouders/verzorgers past niet (meer) in de kind- en oudergerichte functies die de 
gewone gastouderopvang biedt. 

 Er is sprake van een wachtlijst. 
 
 
Hoofdstuk 2  Pedagogische verantwoordelijkheid gastouderbureau 
 
De pedagogische verantwoordelijkheid van het gastouderbureau is het scheppen van voorwaarden, 
zodat een goede opvang mogelijk is. Deze basisvoorwaarden  zijn gestoeld op de beleidsregels m.b.t. 
de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang, zoals deze in de Wet Kinderopvang zijn vermeld. 
Daarnaast beschikt Gastouderbureau Klik over een aantal protocollen, o.a. met betrekking tot 
kindermishandeling, klachtenprocedure, privacy, die een verantwoorde handelwijze in de praktijk 
borgen. Afschriften hiervan liggen ter inzage op het kantoor van het GOB. Het gastouderbureau 
houdt in haar werkwijze rekening met deze door de samenleving gestelde eisen. 
 
Aantal kinderen 
Om een pedagogisch verantwoorde opvang te waarborgen stelt Gastouderbureau Klik de volgende 
maxima aan het aantal (tegelijkertijd) op te vangen kinderen: 

 Een maximum van 4 kinderen in de leeftijd van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 
0 jaar, inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd. 

 Een maximum van 5 kinderen jonger dan 4 jaar, inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.  
 Een maximum van 6 kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, inclusief de eigen kinderen, met 

een gemiddelde leeftijd ouder dan 4 jaar. 
 Een maximum van 6 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar, inclusief de eigen kinderen tot 10 

jaar. 
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Gastouderbureau Klik houdt rekening met de mogelijkheden van de gastouder en de 
gastouderwoning bij het toewijzen van het aantal op te vangen kinderen. De eigen kinderen van de 
gastouder, tot 10 jaar tellen mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Ook vriendjes, tot 10 jaar die 
tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen mee. 
 
Selectiecriteria 
Het GOB wil goede opvang realiseren door bij de selectie criteria te hanteren betreffende: 

 De gastouder 
 De woonomgeving waar de opvang plaatsvindt. 

 
De gastouder 
Aan de gastouder worden o.a. de volgende eisen gesteld: 

 Een minimumleeftijd van 18 jaar 
 Moet beschikken over een diploma Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) of vergelijkbaar 
 De gastouder heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Tevens dienen inwonende 

personen van 18 jaar en ouder in het bezit te zijn van een VOG. 
 De gastouder heeft een certificaat Kinder-EHBO volgens de termen van het oranje kruis 
 Beheersing van de Nederlandse taal  
 Het beschikken over communicatieve en sociale vaardigheden 
 Ervaring met kinderen in bijvoorbeeld werk of in de verzorging en opvoeding van eigen of 

andermans kinderen 
 Het kunnen scheppen van een ruimtelijke/fysieke en emotionele omgeving waarin het kind 

zich veilig, vertrouwd en geborgen voelt 
 Op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind 
 De eigen kinderen staan niet onder toezicht 
 Kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelt hiernaar. 

 
De gastouder moet bovendien de bereidheid hebben deel te nemen aan de door het 
gastouderbureau georganiseerde cursussen en themabijeenkomsten ter bevordering van de 
deskundigheid van de gastouder. 
 
De woonomgeving  
De woonomgeving waar de opvang plaatsvindt, moet aan de volgende basiseisen voldoen: 

 Er moet sprake zijn van voldoende leef-, speel- en slaapruimte  
 Altijd en volledig rookvrije opvangruimtes 
 Niet meer dan maximaal 6 kinderen tegelijk. Bij opvang van 3 of meer kinderen is er een 

achterwacht beschikbaar  
 De ruimtes moeten goed geventileerd kunnen worden 
 De ruimtes moeten  hygiënisch en veilig verantwoord zijn en voorzien van voldoende en 

goedwerkende rookmelders 
 Aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar 
 Er mag geen dik matras worden gebruikt in het campingbedje 
 Kinderen moeten de mogelijkheid hebben voldoende buiten te zijn 
 Indien een tuin aanwezig, moet deze veilig en afsluitbaar zijn, zodat het kind zonder toezicht 

niet de straat op kan.  
Genoemde basiseisen moeten zijn afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 
Veiligheid en hygiëne 
Het kind moet zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen tijdens de opvang. Dit betekent dat aan de ene 
kant aan de opvangruimte, zowel binnen als buiten, door het gastouderbureau naast 
bovengenoemde basiseisen, meer voorwaarden t.a.v. veiligheid en hygiëne gesteld kunnen worden. 
Aan de andere kant moet de gastouder goed kunnen inschatten wat betreffende kind wel of niet 
(aan)kan en erop toezien dat het kind niet in onveilige situaties belandt. Ook in de verzorging van de 
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kinderen zal de gastouder hygiëne in acht moeten nemen. Het gastouderbureau zal tijdens het 
intakegesprek met de gastouder aan de hand van een checklist veiligheid en hygiëne scherp op deze 
zaken letten, en zonodig de gastouder op dat moment hierover informeren en adviseren. Zodra een 
kind geplaatst wordt bij een gastouder zal een risico-inventarisatie op veiligheid en gezondheid 
gedaan worden. Deze is gebaseerd op de door het Landelijk Centrum voor Veiligheid en Hygiëne 
opgestelde risico-inventarisatielijsten voor de gastouderopvang. Van de jaarlijks te verrichten risico-
inventarisatie worden in een registratieverslag de veiligheids- en gezondheidsrisico’s vastgelegd en in 
een plan van aanpak de te nemen maatregelen voor deze risico’s. Deze documenten liggen ter inzage 
c.q. ter controle op het gastouderbureau. De resultaten van de risico-inventarisatie komen tijdens de 
evaluatiegesprekken met de vraag- en gastouder als vast bespreekpunt aan de orde. Het 
gastouderbureau organiseert tenminste 1 keer per jaar een kinder EHBO cursus specifiek gericht op 
ongevallen en reanimatie bij jonge kinderen, waaraan gastouders verplicht zijn deel te nemen. 
 
Bemiddeling  
De gast- en vraagouder bepalen samen op welke wijze het kind zal worden opgevangen. Deze 
afspraken worden door het GOB vastgelegd in de overeenkomst tot het verrichten van enkele 
diensten en de koppelingsovereenkomst, waarvan beide partijen en het GOB een exemplaar in 
bewaring nemen. Het GOB ziet er bij de gerealiseerde koppelingen op toe dat de opvang tenminste 
blijft voldoen aan de door haar gestelde kwaliteitseisen, o.a. via evaluatiegesprekken en 
huisbezoeken.  
  
Continuïteit 
Mensen hechten zich aan vertrouwde personen en omstandigheden. Hoe meer deze vertrouwde 
omstandigheden tegemoet komen aan de individuele behoeften van kinderen, hoe meer veiligheid 
het kind hieraan ontleent. Doordat wij deze gehechtheid zo belangrijk vinden voor het kind, streven 
wij naar zo weinig mogelijk wisseling van opvangadressen en een zo groot mogelijke regelmaat in de 
opvang. 
 
Begeleiding van de opvang  
We gaan ervan uit dat ieder kind er behoefte aan heeft de wereld te ontdekken en de eigen grenzen 
te verleggen. Wij verwachten van de gastouder dat het kind daartoe de gelegenheid krijgt, dat het 
zonodig daartoe wordt uitgedaagd en dat het kind zonodig duidelijke grenzen krijgt aangereikt.  
 
Van de gastouder verwachten wij dat zij het kind begeleidt en stimuleert in zijn ontwikkeling op de 
volgende gebieden: 
 De sociaal-emotionele ontwikkeling  
 De verstandelijke en creatieve ontwikkeling  
 De motorische ontwikkeling  
 
Het gastouderbureau zal de gastouder in deze rol van “begeleider” verder ondersteunen door 
advisering, informatie en door het uitlenen van boeken en kindermeubilair. De gastouder kan op een 
abonnement van het gastouderbureau speelmateriaal lenen bij de Speel-o-theek. Ook organiseert 
het gastouderbureau thema-bijeenkomsten waar de specifieke ontwikkelingsgebieden en fasen en 
de rol van de gastouder in deze aan de orde komen.   
 
Omgang met opvoedingsvragen 
Iedere opvoeder, of het nu een beroepskracht is of een ouder, heeft wel eens vragen over de manier 
waarop het best met een kind of een groep kinderen kan worden omgegaan. Er wordt met de eigen 
ouders, met de buurvrouw of een vriendin overlegd en ervaringen worden uitgewisseld. Emotionele 
steun, praktische tips of hulpmiddelen en aanvullende informatie uit de ervaringen van de 
gesprekspartners bieden opvoeders over het algemeen voldoende houvast om bevredigende 
oplossingen te vinden. 
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Van de vraagouders wordt verwacht dat zij de gastouder goed informeren over zaken die van belang 
zijn om adequaat op de behoeften van het kind te kunnen inspelen. De gastouder en vraagouder 
zullen open staan voor elkaars ervaringen en vragen met betrekking tot de opvang van het gastkind. 
Daarnaast kunnen gast- en vraagouder voor adviezen over de omgang met het gastkind terugvallen 
op de bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau. In een gesprek met de vraagouder, de 
gastouder of beide opvoeders, zal geprobeerd worden de vraag / het probleem te verhelderen. Ook 
zal bekeken worden in welke richtingen een (voorlopige) oplossing gezocht kan worden. Zonodig 
wordt met ondersteuning van het gastouderbureau een heldere hulpverleningsvraag geformuleerd. 
Daarbij kan het gastouderbureau adviseren bij welke instantie of voorziening de ouder van het kind 
deze hulp het best kan vragen. 
Als medewerkers van het gastouderbureau advies over de ontwikkeling of opvoeding van een kind 
willen vragen aan een andere voorziening moet eerst een overleg met de eigen ouders/verzorgers 
hebben plaatsgevonden. Alleen met hun toestemming mogen persoonlijke gegevens met derden 
worden besproken. Een uitzondering mag worden gemaakt als er een sterk vermoeden bestaat dat 
het kind wordt mishandeld. Wij verwijzen hiervoor naar de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, dat op onze website www.gastouderbureauklik.nl vermeld staat. 
 

Hoofdstuk 3  Procedure gastouderbureau 
 
Gastouderbureau Klik wil in het belang van het kind dat de opvang: 

 Een grote mate van continuïteit heeft 
 Nauw aansluit bij de opvoedingsideeën van de ouders 
 Veilig is, zowel in fysieke als in emotionele zin. 

 
Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat de koppeling, de “match”, tussen vraagouders en 
gastouder zorgvuldig gebeurt. Het gastouderbureau hanteert daartoe de volgende procedure van 
bemiddeling en begeleiding met als onderdelen 
 
3.1 Werving 
3.2 Selectie 
3.3 Bemiddeling 
3.4 Begeleiding 
3.5 Deskundigheidsbevordering 
3.6 Dienstverlening 
 
3.1. Werving 
 
Om opvangvraag en -aanbod goed op elkaar te laten aansluiten, moet het gastouderbureau actief 
onder de bevolking blijven werven. Een voldoende groot en gevarieerd gastouderbestand maakt 
keuzes mogelijk; de bij een vraag naar opvang meest passende gastouder kan geboden worden, wat 
de continuïteit van de opvang waarborgt. De werving gebeurt door: 

 Op onze website 
 Regelmatig artikelen en of advertenties te plaatsen in kranten en overige infobulletins 
 Verspreiding van folders en posters in gezondheidscentra, scholen, bibliotheek e.d. 

 
Verstrekken van informatie  
Hoewel dit onderdeel een simpel klein radertje lijkt in de gehele machinerie is dit toch van groot 
belang. Immers, met de informatie haal je wel of niet je “vraag en aanbod” binnen, de gegeven 
informatie kan al als een “selectiefuik” dienen en de informatie is van invloed op het imago van het 
bureau. De informatieverstrekking gebeurt zowel telefonisch als schriftelijk. 
 
 

http://www.gastouderbureauklik.nl/
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3.2 Selectie 
 
Om de bemiddelingstaak goed te kunnen uitvoeren is het nodig om uit belangstellenden die zich 
aanmelden een selectie te maken van potentiële gebruikers en gastouders, die kunnen samenwerken 
met het gastouderbureau. Deze selectie vindt plaats tijdens de aanmelding en het intakegesprek. 
 
Aanmelding en inschrijving 
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier zal de gast- of vraagouder gebeld 
worden voor een intakegesprek. Wanneer dit gesprek plaatsvindt, is afhankelijk van de gewenste 
begindatum van de opvang (vraagouder) of van de noodzaak van aanvulling van het bestand 
(gastouder). 
 
Intakegesprek gastouder 
Dit gesprek a.d.h.v. een intakeformulier vindt plaats in het huis van de gastouder in spé en heeft 
voornamelijk tot doel om de gastouder te meten aan de selectiecriteria. Op grond daarvan wordt 
besloten de gastouder wel of niet in het gastouderbestand op te nemen. Daarbij wordt er vooral op 
gelet of de gastouder in staat is om: 

 Aan kinderen veiligheid, vertrouwen en geborgenheid te bieden 
 Kinderen verder te begeleiden in hun ontwikkeling 

 
Daarnaast nog welke levensvisie de gastouder heeft: 

 Houding t.o.v. gastouderopvang in het algemeen 
 De ruimten waar de kinderen zullen worden opgevangen 
 De woonomgeving 

 
Hygiëne en veiligheid: 

 Ervaring met het opvangen van kinderen 
 Motivatie voor opvang via het gastouderbureau 
 Houding t.o.v. begeleiding en “scholing” door het bureau 
 Houding van huisgenoten t.a.v. de opvang 
 Waarborg van continuïteit 

 
De bemiddelingsmedewerkster beslist n.a.v. de intake of de gastouder wel of niet geschikt is.  
Na dit intakegesprek zal door de gastouder een overeenkomst van gastouderschap worden getekend 
en wordt de gastouder in het bestand opgenomen. 
 
Intake-gesprek vraagouder. 
Dit gesprek a.d.h.v. een intakeformulier vindt plaats op het kantoor van het gastouderbureau. Dit 
gesprek heeft voornamelijk tot doel om de wensen van de ouders t.a.v. de opvang duidelijk te 
krijgen, doch kan ook “selecterend” werken. Het kan namelijk ook zijn dat de wensen van de ouders 
dusdanig zijn dat niet aan de vraag kan worden voldaan.  
Hierbij wordt naast de praktische kant van de opvang, zoals opvangtijden, vakanties, wensen t.a.v. 
rookgedrag, huisdieren en de omgeving van de gastouder ook gevraagd naar de opvoedingsideeën 
van de ouders. 
 
 
3.3      Bemiddeling 
 
Wanneer de vraag duidelijk is, zal in het gastouderbestand naar een voor die vraag geschikte 
gastouder gezocht worden. Geschikt is de gastouder die:  

 Op niet al te grote afstand van de ouders woont, 
 Beschikbaar is op de gevraagde opvangtijden 
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 Zoveel mogelijk voldoet aan de andere wensen van de ouders t.a.v. de opvang en 
opvangsituatie,  

 Vooral ook als persoon past bij de ouders en het kind.  
 
Het bureau benadert allereerst de gastouder en legt haar de opvangvraag voor  (geen vermelding 
van namen van ouders of kinderen) en vraagt of haar gegevens doorgegeven mogen worden aan de 
ouders. Het bureau geeft de gegevens van gastouder door aan de vraagouder. Deze benadert de 
gastouder voor een kennismakingsgesprek in het huis van de gastouder, waar in principe niemand 
van het bureau bij aanwezig is.  

 
Koppelingsgesprek 
Wanneer gast- en vraagouder met elkaar verder willen gaan nemen zij contact op met het bureau 
voor het maken van een afspraak voor een koppelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt a.d.h.v. een 
lijst van onderwerpen, zoals: 

 Opvoeding,  
 Mediagebruik 
 Voeding 
 Vervoer, hoe te handelen bij ziekte, etc. 

 
De afspraken die de gastouder en vraagouder hierover maken, worden op papier gezet door de 
bemiddelingsmedewerkster. Deze koppelingsovereenkomst wordt met de overeenkomst tot het 
verlenen van diensten tussen vraagouder en gastouder, waar o.a. de afgesproken opvangtijden en de 
gastoudervergoeding in vermeld staan, uitgereikt aan gastouder en vraagouder. De 
koppelingsovereenkomst dient door de gastouder en vraagouder te worden ondertekend.  
 
Proeftijd 
Er is sprake van een proefperiode van vier weken. In deze periode kunnen zowel gast- als vraagouder 
verzoeken om de opvang met opgave van redenen per direct te beëindigen. Indien nodig zal een 
andere gastouder voor de opvang worden gezocht. Na de proefperiode zal de opvang definitief 
ingaan. Hierna geldt voor beide partijen een opzegtermijn van een maand. 
 
 
3.4 Begeleiding 
 
Evaluatie 
De evaluatie van de opvang gebeurt door huisbezoek en telefonische contacten.  Deze evaluaties 
vinden op wisselende momenten plaats, maar in ieder geval is er sprake van minimaal 2 
huisbezoeken per jaar, waarin in ieder geval de jaarlijkse risico-inventarisatie plaatsvindt, met 
contact tussen gastouder, vraagouder en bureau om naar het verloop van de opvang te vragen. Gast- 
en vraagouder ontvangen een verslag van het evaluatiegesprek en een kopie van het risico-
inventarisatieverslag.  
 
Advies en ondersteuning 
Wanneer er tussentijds behoefte is aan advies en ondersteuning kunnen zowel gast- als vraagouder 
contact opnemen met het bureau. Zonodig zal er een gesprek gepland worden waarbij gast- en 
vraagouder en de bemiddelingsmedewerkster aanwezig zijn. 
 
 
3.5     Deskundigheidsbevordering  
 
De gastouder wordt verplicht deel te nemen aan: 

 De (herhaling) cursus Kinder-EHBO, waar aandacht wordt geschonken aan:  
 De meest voorkomende ongevallen bij kinderen en hoe hierbij te handelen 
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 De reanimatie en hoe deze toe te passen 
 De verantwoordelijkheid van de gastouder 

 
De gastouders worden uitgenodigd voor: 

 de themabijeenkomsten, die ongeveer twee keer per jaar worden georganiseerd, met 
thema’s als: 
 Spel en ontwikkeling 
 Kindermishandeling 
 Zindelijkheidstraining 
 Eet- en slaapgedrag 
 Drukke kinderen 

 
3.6    Extra dienstverlening: 
 
Betaling via het gastouderbureau 
De gastouder ontvangt per maand een vast bedrag aan gastoudervergoeding, met een minimum van 
20 uren per maand, tenzij anders is afgesproken. Er wordt uitgegaan van de geschatte opvanguren 
welke door de vraagouder nodig zijn in het (lopende) jaar. Aan het einde van elk kwartaal kunnen de 
minuren en meeruren worden gedeclareerd door de gastouder. De gastouder laat deze door de 
vraagouder voor akkoord ondertekenen en stuurt deze op naar het bureau.  
 
Overige dienstverlening 

 Uitleenmateriaal; gastouders kunnen bij het gastouderbureau kindermeubilair, 
wandelwagens, fietsstoeltjes, etc. lenen 

 Via het gastouderbureau speelgoed lenen van de Speel-o-theek in Kesteren 
 Nieuwsbrief van het gastouderbureau, die bij elk nieuwsitem aan gast- en vraagouders wordt 

gezonden. 
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Hoofdstuk  1  Pedagogisch beleid gastouderbureau 
 
Het pedagogisch beleid geeft de visie van GOB Klik weer betreffende de aanpak van en omgang met 
kinderen in de gastouderopvang. Weergave van deze visie biedt vraagouder en gastouder 
duidelijkheid omtrent de pedagogische uitgangspunten die GOB Klik hanteert en draagt bij tot de 
realisatie van kwalitatief verantwoorde kinderopvang. Gevolg hiervan is, dat ouders hun kind met 
een veilig gevoel zullen toevertrouwen aan de gastouder. 
 
Wat is verantwoorde kinderopvang?  
GOB Klik spreekt van verantwoorde kinderopvang, als deze bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen tot zelfstandige en evenwichtige personen, die adequaat functioneren in de samenleving.  
De gastouder heeft hierin een belangrijke taak te vervullen: zij is namelijk mede-opvoeder en levert 
een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het aan haar toevertrouwde kind. GOB Klik  ziet er 
dan ook op toe, dat de gastouder voldoet aan de hieronder genoemde basisvoorwaarden, 
noodzakelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang.  
 
De gastouder moet in staat zijn tot: 

 Het bieden van een warm en veilig opvoedingsklimaat, waarbinnen het kind zich in vol 
vertrouwen kan ontplooien. 

 Het bieden van mogelijkheden aan kinderen tot persoonlijke ontwikkeling, zowel op 
lichamelijk/motorisch als op verstandelijk, emotioneel en sociaal gebied. 

 Het overdragen van normen en waarden. 
 
Elk kind is uniek. Het is dan ook van belang, dat rekening wordt gehouden met de eigenheid van elk 
kind, bij het aanbieden van deze basisvoorwaarden. Op de basisvoorwaarden wordt in het volgende 
hoofdstuk nader ingegaan. 
 
Het spreekt vanzelf, dat een gastouder, die in dienst is van het gastouderbureau, zich kan vinden in 
het pedagogisch beleidsplan van GOB Klik en als zodanig kan handelen. Na inzage wordt haar de 
vraag voorgelegd, of zij achter het pedagogisch beleidsplan van GOB Klik kan staan.  
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Hoofdstuk 2  Basisvoorwaarden 
 
2.1.  Bieden van een warm en veilig opvoedingsklimaat 
 
De gastouder vormt met haar gezin, haar woonomgeving en familie het directe opvoedingsklimaat 
voor het kind tijdens de opvanguren. In dit klimaat moet het kind zich veilig en ontspannen kunnen 
voelen, van waaruit een goede relatie met de gastouder tot stand kan komen. 
 
Het kind moet zich vrij en veilig kunnen bewegen en ongestoord kunnen spelen. Aan de gastouder 
worden dan ook de volgende eisen gesteld: 

 Fysieke veiligheid en hygiëne 
 Emotionele veiligheid 

 
Fysieke veiligheid en hygiëne 
De gastouder draagt zorg voor de fysieke veiligheid: zowel binnen als buiten is de inrichting erop 
gericht, dat het kind zich veilig kan bewegen en ontplooien. Huis en tuin moeten hierop zijn 
aangepast. Te denken valt bijv. aan traphekjes, stopcontactbeveiliging; opbergen van gevaarlijke 
schoonmaakstoffen; onbereikbaarheid van hete drank of lucifers, afdekken van vijver en weghalen 
van giftige planten. Tevens dient de gastouder in de verzorging van het kind hygiëne in acht te 
nemen. Het huis en de tuin dienen er verzorgd en schoon uit te zien. 
 
Ter bepaling van de veiligheid en hygiëne van de opvangsituatie voert de bemiddelingsmedewerkster 
tijdens het intakegesprek met de gastouder een risico-inventarisatie uit; daarna krijgt de gastouder, 
die daadwerkelijk gekoppeld is,  jaarlijks een risico-inventarisatie. Deze wordt uitgevoerd door het 
GOB. Er wordt gecontroleerd op de veiligheid en gezondheid van de woonomgeving. Via deze 
controle kunnen aspecten naar voren komen, die een risico vormen voor het kind. In samenspraak 
met het GOB en de vraagouder kunnen maatregelen genomen worden om de risico’s te verkleinen.  
Daarnaast zijn gastouders verplicht een EHBO-cursus, specifiek gericht op ongevallen en reanimatie 
bij jonge kinderen, te volgen. Eén keer per jaar wordt deze cursus herhaald. 
 
Emotionele veiligheid   
De gastouder is in staat het kind een gevoel van veiligheid te bieden, emotionele veiligheid.  Wanneer 

een kind zich veilig voelt in een vertrouwde omgeving, durft het te gaan spelen en op onderzoek uit te gaan. 
Om dit gevoel te bevorderen is het wezenlijk, dat:  

 De gastouder een vaste factor wordt in het leven van het kind. Het kind gaat zich hechten 
aan de gastouder; er ontstaat een relatie, die bepalend is voor de kwaliteit van de opvang.  
Continuïteit van de opvangsituatie is dus geboden; het GOB streeft dan ook naar zo min 
mogelijk wisseling van opvangadressen en een zo groot mogelijke regelmaat in de opvang. 
Tevens adviseert het GOB om het op te vangen kind enkele keren in het gastgezin te laten 
wennen, voordat de opvang echt gaat beginnen. Zowel kind als gastouder kunnen zo 
langzaamaan aan de nieuwe situatie wennen. 

 De gastouder in staat is zich in te voelen in het kind en aansluit bij persoonlijke belevenissen 
van het kind. Communicatie is de manier om een goed contact aan te gaan met elkaar. De 
gastouder heeft oprechte en liefdevolle aandacht voor het kind, luistert naar het kind, 
reageert op signalen, op vragen en behoeften van het kind op een positieve manier. Het kind 
wordt door de gastouder serieus genomen en gerespecteerd. 
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Niels van drie jaar is drammerig en slaat alle voorstellen tot spelen van de gastouder af. De gastouder 
weet, dat hij de vorige dag bij zijn oma, die in het ziekenhuis ligt, op bezoek is geweest. Dit bezoek 
heeft nogal indruk gemaakt. De gastouder stelt voor om doktertje te gaan spelen. Niels speelt de 
situatie van oma in alle ernst uit. 
  

 
 De gastouder duidelijke regels stelt, zodat het kind weet waar het aan toe is. Kinderen 

hebben over het algemeen behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet  mag. Vaste 
terugkerende activiteiten op een dag en vaste rituelen maken het een kind gemakkelijker om 
te wennen. Zij weten dan wat hen te wachten staat. 

 

             
Lotte en haar broertje Lars worden ’s morgens om acht uur bij de gastouder gebracht. Lotte weet 
inmiddels, dat zij, nadat Lars de fles heeft gekregen, samen met de gastouder gaat drinken. De 
gastouder leest haar dan altijd een verhaaltje voor. Terwijl de gastouder nog bezig is met de 
verzorging van Lars, zet zij vast haar stoeltje aan tafel en kiest een boek uit. 
 

 
 De gastouder aandacht besteedt aan het contact van het gastkind met andere huisgenoten 

en dit contact bevordert. Een kind kan zich veilig voelen in aanwezigheid van andere 
kinderen. Zo’n “groepsgevoel” vormt eveneens een veilige basis voor het kind om te spelen, 
te ontmoeten en zich te ontwikkelen.  

                

               
Mireille van bijna vier wacht vol ongeduld op de thuiskomst van de dochter van de gastouder. Deze 
heeft haar tussen de middag beloofd een spelletje met haar te doen, als ze uit school komt. 
 

 
 
 
2.2. Bieden van mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 
 
Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in eigen tempo. Voor de persoonlijke ontwikkeling heeft elk 
kind behoefte aan uitdaging. Een kind moet dan ook de gelegenheid hebben zijn omgeving nader te 
onderzoeken. Naarmate het kind ouder wordt, wordt deze omgeving steeds verder uitgebreid. Spel 
en spelmaterialen zijn in alle ontwikkelingsstadia belangrijke middelen om grip te krijgen op de 
omgeving. Door herhaling, uitbreiding en variatie in spelactiviteiten leert en ontdekt een kind hoe 
om te gaan met de wereld om hem heen. Om hierop goed te kunnen inspringen, is de gastouder op 
de hoogte van de ontwikkelingsfasen van een kind, heeft zij oog voor de persoonlijke ontwikkeling 
van het kind en begeleidt en stimuleert  zij het kind hierin.  
 
Tevens heeft de gastouder een signalerende functie: door een kind goed te observeren, krijgt de 
gastouder een beeld van het gedrag en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het is van belang, dat 
de gastouder hierover regelmatig spreekt met de vraagouder. In goed overleg met elkaar kan een 
manier van aanpak worden bepaald, die zowel thuis als in het gastgezin wordt gehanteerd. 
 
Als belangrijke ontwikkelingsgebieden worden onderscheiden: 

 Lichamelijke/motorische ontwikkeling 
 Verstandelijke ontwikkeling 
 Emotionele ontwikkeling 
 Ontwikkeling van sociale vaardigheden 
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Lichamelijke/motorische ontwikkeling 
Allereerst is voor een gezonde groei een goede verzorging vereist. De aard van de verzorging hangt 
samen met de leeftijd van het kind. Een baby vraagt meer verzorging dan een schoolgaand kind. In 
alle gevallen is het zaak, dat verzorging met liefde en vol aandacht gebeurt. Tot de lichamelijke 
ontwikkeling behoren de ontwikkeling van de zintuigen ( ruiken, voelen, proeven, zien en horen) en 
de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek. De gastouder kan dit stimuleren door bijvoorbeeld 
het kind diverse materialen te laten voelen, hard, zacht, hout, rubber, plastic, badstof. Via gebruik 
van de zintuigen leert het kind zijn omgeving te ontdekken en relaties te leggen.  

 

 
Gijs ligt boven in bed en heeft honger; hij zet het op een krijsen; dan hoort hij geluid op de  trap; 
mama komt binnen en geeft hem eten; in korte tijd weet hij, dat zijn huilen gevolgd wordt door de 
komst van mama en de volle fles. 
 

 
De gastouder biedt het kind voldoende gelegenheid en ruimte, zowel binnen als buiten, om te 
bewegen en de wereld te ontdekken.  
 

 
een baby van drie tot vier maanden gaat ontdekken, dat hij kan omrollen; het is dan ook goed om 
hem regelmatig op de grond op een warm en zacht speelkleed te leggen; 
Ilse van vier jaar speelt graag buiten: in de tuin van de gastouder is betegelde ruimte om te fietsen; 
een hoek is gebruikt om een zandbak te plaatsen; daarnaast is een gedeelte gras, waarop Ilse naar 
hartelust kan spelen. 
 

   
Ter stimulering biedt zij spelmateriaal, dat aansluit bij de mogelijkheden en belangstelling van een 
kind. Daarnaast heeft zij een actieve rol door het kind bepaalde handelingen voor te doen, en het te 
helpen bij het verkennen van zijn eigen grenzen  
 

 
Steppen is een ingewikkelde motorische handeling; het kan zijn, dat een kind deze handeling uit 
zichzelf niet durft uit te voeren; voordoen kan dan helpen. 
 

 
Kinderen hebben behoefte aan een zekere bewegingsvrijheid,  zowel binnen- als buitenshuis. Indien 
er een buitenruimte aanwezig is, wordt deze het best ingedeeld op basis van de 
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen, bijv. een zandbak voor de kleintjes, een klimrek en 
loopruimte voor wat oudere kinderen. 
 
Voor geschikt materiaal, dat aansluit bij een bepaalde leeftijdsfase, zie bijlage. 
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Verstandelijke ontwikkeling 
Aan de verstandelijke ontwikkeling van het kind besteedt de gastouder op allerlei manieren actief 
aandacht.  

 Door vragen van het kind te beantwoorden, zoals: 

Waarom heeft de giraf zo’n lange nek? Waar ligt Amerika?  
 Door uitleg te geven aan bepaalde ervaringen van het kind. 

Er vliegt een lieveheersbeestje op de arm van het kind; de gastouder benoemt dit en vertelt 
erover 

 Door materiaal aan te bieden, dat bijdraagt aan inzicht en begrip.  
Een vormenkubus leert het kind vormen te onderscheiden via het voelen, kijken en het gericht 
in de kubus stoppen; bouwmaterialen bevorderen het inzicht in ruimtelijke verhoudingen 

 Door met het kind plaatjes te bekijken, die benoemt worden; verhaaltjes en versjes voor te 
lezen; (samen) liedjes te zingen en veel met en tegen het kind te praten wordt de 
taalontwikkeling bevorderd. 

  Reageren op de geluidjes van een baby stimuleren hem deze geluidjes te blijven herhalen 
 
Emotionele ontwikkeling 
Basaal in de benadering van kinderen is open te staan voor hun gevoelens en ze te laten voelen, dat 
je hen vertrouwt en in hen gelooft. Zo leren ze zelfvertrouwen te ontwikkelen. Openstaan voor hun 
gevoelens betekent, dat je alle gevoelens van het kind respecteert en het kind de gelegenheid biedt 
deze gevoelens te uiten. Als een kind pijn heeft, huilt, angstig of boos is, is het belangrijk dat een 
gastouder goed naar het kind luistert, het kind de boosheid of pijn laat uiten en vervolgens probeert 
op rustige wijze er gezamenlijk een oplossing voor te vinden, als het kind dat wil. 
 

 
Sanne van vier maanden huilt sinds enkele dagen vanaf het moment dat op andere voeding is 
overgestapt. Zodra zij huilt, reageert de gastouder door haar uit bedje te halen, dicht tegen zich aan 
te houden en zo te troosten. Na enige tijd is Sanne gerustgesteld. Bij het ophalen wordt met moeder 
overlegd, hoe deze situatie doorbroken kan worden; 
Bas van vier jaar wil ‘s avonds niet gaan slapen, omdat er een beer onder zijn bed ligt; de gastouder 
hoort zijn verhaal aan en stelt voor om samen de beer te verjagen door hem via het raam weg te 
sturen. Onder de veilige hoede van de gastouder jaagt Bas zelf de beer de kamer uit. 
 

 
Door te luisteren naar het kind, laat je het kind voelen, dat het gehoord wordt en serieus wordt 
genomen. Uitgangspunten hierbij zijn, dat wat het kind over de wereld te vertellen heeft, even 
belangrijk is als wat jij zelf te vertellen hebt en dat jij evenveel van kinderen kunt leren als zij van jou.  
Van de gastouder wordt verwacht dat zij zich kan inleven in het kind en het kind zijn gevoelens laat 
uiten. Samen lachen, grapjes maken, plezier hebben, troosten, emoties als angst, woede, drift en 
huilen serieus nemen en proberen in goede banen te leiden, zijn voorbeelden van een aanpak, die 
kan leiden tot een veerkrachtige en zelfverzekerde persoonlijkheid. Kinderen leren in de “echte” 
wereld om te gaan met emoties, maar spelenderwijs eveneens. Fantasiespel en creatieve activiteiten 
zijn hiertoe uitstekend geschikt: spelen met materialen als zand, klei, water en verf evenals het 
meedoen aan of nabootsen van de “grote mensenwereld” als ook het zich uiten via dans, muziek of 
toneelstukje.  
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Ontwikkeling van sociale vaardigheden  
De gastouder stimuleert het kind hierin met als doel, dat het kind zich in een ander kan verplaatsen, 
goed kan communiceren, kan samenwerken, anderen helpt, conflicten leert oplossen en sociale 
verantwoordelijkheid kan nemen. De interactie met leeftijdgenoten, het deel uitmaken van een 
groep en het deelnemen aan groepsprocessen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen 
van sociale vaardigheden. De gastouder stimuleert het kind om samen te spelen, samen activiteiten 
te ondernemen, leert het kind te delen met een ander. Zij creëert voor het kind situaties en biedt 
activiteiten aan, waardoor het kind deze vaardigheden kan oefenen. Hierbij kan zij sturend en 
ondersteunend optreden en duidelijke regels stellen. Dit alles op een manier, dat aansluit bij de 
leeftijd van het kind. 
 

 
Dorien en Maaike zijn allebei gastkinderen in hetzelfde gezin. Dorien houdt van spelletjes doen; 
Maaike vermijdt spelletjes, aangezien zij niet tegen haar verlies kan. De gastouder zorgt ervoor, dat 
er minstens een keer per week een spelletje wordt gedaan. Zij doet dan actief mee en prijst Maaike, 
als zij sportief meedoet; als Maaike zich wil terugtrekken, omdat zij dreigt te gaan verliezen, spoort de 
gastouder haar aan door te gaan door een beloning te geven, wanneer Maaike het spel uitspeelt.  
 
Wouter is gastkind bij een gastouder van 56 jaar. Er zijn geen andere kinderen in huis. Daarom biedt 
de gastouder Wouter de gelegenheid om vriendje(s) mee te nemen tijdens de opvang. Dit is besloten 
in overleg met de ouders van Wouter.  
 

 
De hierboven onderscheiden ontwikkelingsgebieden kunnen niet los worden gezien van elkaar. 
Meestal komen meerdere aspecten van de ontwikkeling tegelijkertijd aan bod in de omgang met en 
stimulering van een kind. Zoals in bovenstaand voorbeeld, waar Maaike en Dorien worden aangezet 
tot samenspelen (sociale ontwikkeling), er aandacht is voor de angst te verliezen (emotionele 
ontwikkeling), een beroep wordt gedaan op begrip van spelregels (verstandelijke ontwikkeling) en 
mogelijk een bepaalde motorische handeling vereist is (motorische handeling). 
  
 
2.3.  Overdracht van normen en waarden 
 
Ieder mens kent zijn eigen normen en waarden. In het gastgezin komen gastkinderen in aanraking 
met andere waarden dan thuis, ook al wordt bij de koppeling rekening gehouden met een zo groot 
mogelijke afstemming op elkaar. Iedere opvoeder handelt vanuit een eigen waardenpatroon en 
normenbesef. Accentverschillen mogen er zijn. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om te leren 
omgaan met normen en waarden in de samenleving, die anders zijn dan in het eigen gezin. 
Beleefdheid, solidariteit, eerlijkheid, respect voor andere mensen, voor dieren en voor de natuur, 
hulpvaardigheid, omgangsvormen als niet door elkaar praten of op je beurt wachten, 
verdraagzaamheid, respect voor andermans mening,  je aan gemaakte afspraken houden, respect 
voor andere culturen zijn voorbeelden van dergelijke normen en waarden. Een gastouder levert 
tijdens de opvang van kinderen een bijdrage aan de overdracht  hiervan. Basaal hiervoor is een 
vertrouwde relatie tussen gastouder en kind. Wanneer een kind zich veilig voelt, is de basis aanwezig 
voor een gezonde morele ontwikkeling. 
 
Als opvoeder kan de gastouder de volgende middelen toepassen:  

 Duidelijke regels stellen, bijv. aan tafel blijven zitten totdat iedereen klaar is met eten 
 Uitleggen van de regels, waar mogelijk 
 Regels consequent toepassen 
 Zelf het goede voorbeeld geven  
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Boris, vier jaar, krijgt een tik van zijn moeder, nadat hij zijn zusje Lisa geslagen heeft: ”Je mag 
je zusje niet slaan”. Als je een kind wil bijbrengen dat het anderen geen pijn mag doen, geef 
dan het goede voorbeeld. Laat hem bijv. sorry zeggen en over de zere plek wrijven. Zo laat je 
Boris zien, wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. 

 

 
 Begrip tonen en overleggen 
 Belonen van goed gedrag. Kinderen doen elke dag een heleboel dingen, waarvoor u ze kunt 

prijzen. Prijzen, complimentjes geven, een knuffel, een aai over de bol of een schouderklopje 
versterken het positieve gedrag en het zelfvertrouwen van een kind.  

 Ongewenst gedrag corrigeren: kinderen jonger dan twee jaar kun je wel al regels leren, maar 
zij zijn te jong om deze regels zonder hulp van de ouders toe te passen. Deze kinderen zijn 
gemakkelijk af te leiden, terwijl je duidelijk aangeeft dat iets niet mag. Vertel er altijd bij, 
waarom niet. 

 

 
Merel, anderhalf jaar, kent de koekjestrommel en wijst driftig op de trommel “koekie!” 
Moeder zegt: “Nee, Merel, je hebt er al een gehad. We eten altijd 1 koekje.” Zij ruimt de 
trommel op en biedt Merel speelgoed aan, waardoor zij het koekje vergeet. 
 

 
Kinderen vanaf drie jaar leren normen en waarden vooral door straf en beloning, waarbij de nadruk 
ligt op belonen van goed gedrag. Indien geen ander middel werkt en straf echt nodig is, dan in 
beperkte mate straffen. Zorg ervoor, dat de straf redelijk is: bij een lichte overtreding hoort geen 
zware straf. Belangrijk is, dat je het gedrag van het kind bestraft en niet het kind als persoon. 

 

 
Moeder heeft de kinderen gevraagd binnen te blijven, omdat het eten bijna klaar is. Joris 
heeft daar geen oren naar en is toch buiten gaan spelen. Moeder: ” Ik vind het niet leuk, dat 
je toch naar buiten bent gegaan en ik je moet komen halen. Zo wordt het eten koud.” Moeder 
zegt dus niet: “Bah, wat ben jij ongehoorzaam.”  
 

 
De manier waarop gecorrigeerd wordt, is dus afhankelijk van de leeftijd van het kind. Een ouder kind 
kun je uitleggen, waarom je bepaald gedrag niet prettig vindt. Welke straf ook wordt gebruikt, 
negeren, verbieden, apart zetten of iets leuks afnemen, het is zaak uit te leggen waarom je straft; 
direct na de overtreding op te treden en niet te vaak te straffen, omdat het kind er anders aan 
gewend raakt en de straf geen effect meer heeft. Het is beter het kind positieve aandacht te geven, 
op momenten dat het kind zich goed gedraagt. Bedenk ook, dat elke straf een begin en een einde 
kent. Na de straf moet duidelijk zijn, dat het ongewenste gedrag door de gastouder vergeven en 
vergeten is. De gastouder dient ervoor te zorgen, dat het kind niet boos of verdrietig meer is.  
 
Gast- en vraagouders worden geadviseerd regelmatig met elkaar te overleggen over de regels die het 
gastkind moet leren hanteren, en de wijze waarop dit wordt gestimuleerd. 
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Hoofdstuk 3  Relatie gast- en vraagouder 
 
Het GOB selecteert voor een bemiddelingsvraag een gastouder, van wie persoonlijkheid, 
levensinstelling en pedagogische opvattingen zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de 
vraagouder. Vraagouder en gastgezin gaan een nauw samenwerkingsverband aan met elkaar, zodra 
zij gekoppeld zijn. Wederzijds respect vormt hiervan de basis. Vanuit het standpunt van de gastouder 
betekent dit, dat zij respect dient te hebben voor elk kind en zijn thuissituatie. Deze respectvolle 
houding impliceert o.a. dat zij de keuze van de ouders voor de opvangsituatie accepteert als ook dat 
zij de waarden en normen, die in de thuissituatie gelden respecteert. Eventuele discrepanties van 
waarden- en normensystemen dienen in een open sfeer besproken te worden. Evenzo geldt voor de 
vraagouder, dat deze een respectvolle houding aanneemt ten aanzien van het gezinsmilieu van de 
gastouder met de bijbehorende opvoedingsstijl en leefgewoonten. Uitsluitend op die basis kan een 
vertrouwensrelatie tussen vraag- en gastouder groeien. 
 
Basisvoorwaarde voor een goedlopende koppeling is, dat beiden open overleg kunnen voeren met 
elkaar over de verzorging en de aanpak van betreffende kinderen. Vraag- en gastouder hebben 
namelijk een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, dat wil zeggen dat zij als gelijkwaardige 
partners instaan voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. 
 
Dit samen opvoeden vraagt een open manier van communiceren. Hiertoe zijn diverse momenten 
aangewezen: 

 Voordat de opvang van start gaat, wordt overeenstemming bereikt over te hanteren 
waarden en normen. Afspraken over zowel pedagogische als praktische aangelegenheden 
worden door de bemiddelingsmedewerker van het GOB vastgelegd in een overeenkomst. 

 Als middel om elkaar wederzijdse steun en controle te bieden, kunnen er gesprekken 
plaatsvinden op de momenten, waarop de kinderen gebracht en/of gehaald worden. 
Hiervoor dient rustig de tijd te worden genomen. Wanneer het zaken betreft, die beter niet 
in het bijzijn van het kind besproken kunnen worden, is het raadzaam dat vraag en gastouder 
een nadere afspraak met elkaar maken voor een vervolggesprek. 

 Het GOB plant evaluatiegesprekken, die plaatsvinden volgens een gepland tijdrooster. Hierbij 
zijn vraagouder, gastouder en de bemiddelingsmedewerker van het GOB aanwezig. 

 Vraag- en gastouder kunnen ervoor kiezen een communicatieschrift te gebruiken, waarin 
beiden belangrijke ervaringen en voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen noteren. Dit 
schrift wordt op de opvangdagen door de vraagouder meegenomen naar het gastgezin; 
wanneer het kind opgehaald wordt, geeft de gastouder het weer mee terug. 
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Bijlage 1 
 
Overzicht van de ontwikkeling van het kind  (0-15 jaar) 
 
 
levens- 
maanden 
 

 
lichamelijke groei en 
ontwikkeling  

 
functionele 
ontwikkeling 

 
spraak- 
ontwikkeling 

 
verstandelijke 
ontwikkeling 

 
sociale 
ontwikkeling  

 
1

e
 maand 

 
(pas- 
geborene) 

 
Gemiddeld 
geboorte-gewicht  7 
pond 
(jongens gem. 4 ons 
zwaarder, meisjes 
gem. 4 ons lichter) 
gemiddelde lengte: 
50 cm 

 
Slaapt nog meer dan 
80% van de dag. 
Het hoofdje ligt opzij 
bij op de rug liggen 

 
Het huilen is een 
“levensteken”, maar 
schijnt ook al iets uit 
te drukken (“driftig” 
huilen bij honger 
bijvoorbeeld) 

 
Voor zover na te 
gaan functioneert de 
pasgeborene nog 
voornamelijk reflex-
matig: grijp-, borst-, 
zoek- en zuigreflex. 

 

 
2

e
 maand 

 
In verhouding groot 
hoofd: ¼ van de 
lichaamslengte 

 
Kan hoofdje even 
optillen in 
buikligging. 
Oog-knip-reactie op 
klap in de handen. 

 
Huilt nog vrij veel, en 
op verschillende 
manieren (van pijn, 
honger, etc). 
Begint de stem van 
de moeder te 
onderscheiden. 

 
Is meer opmerkzaam 
op een menselijk 
gezicht  dan op iets 
anders. 

 
Halverwege de 2

e
 

maand “het eerste 
lachje” als reactie op 
een bewegend 
gezicht. 

 
3

e
 maand 

 
 

 
Kan in zithouding 
gehouden hoofdje 
halve minuut in 
balans houden.  
Volgt een voorwerp 
met de ogen.  

 
Wendt hoofd in de 
richting van een 
menselijke stem. 
Begint te teuten 
(“tata-en”).  
Plezier in geluidjes.  

 
Raakt “uitgekeken” 
op bepaalde prikkels, 
wat wijst op het 
bestaan van 
innerlijke voor-
stellingen  

 
Reageert met 
glimlachen als 
iemand binnen het 
gezichtsveld 
verschijnt. 

 
4

e
 maand 

 
Gemiddelde groei in 
het eerste 
levensjaar: ± 150 
gram per week 

 
Kan hoofd én borst 
opheffen in buik-
ligging. 
Begint te grijpen.  
Kijkt naar handjes en 
speelt ermee. 

 
Reageert op 
menselijke stem, 
soms met 
(kraai)geluidjes. 

 
Begint bepaalde 
bewegingen 
(bijvoorbeeld 
vasthouden van 
rammelaar) te 
herhalen. 

 
Heeft plezier in 
spelletjes bij de wieg 
(en toont onlust bij 
het ophouden 
hiermee).  
Kan hardop lachen. 
 

 
5

e
 maand 

 
 

 
Zit op schoot (of: 
met steun). 
Kan naar zwaaiend 
voorwerp grijpen. 
Begint rammelaar 
heen en weer te 
bewegen. 

 
Maakt klinkerachtige 
geluidjes, met een 
begin van een soort 
medeklinkers. 

 
Steekt alles 
“onderzoekend” in 
de mond. 
Maakt zuigbeweging 
bij alleen al het zien 
van de fles. 

 
Probeert met 
geluidjes vertrekken-
den vast te houden 
en naar zich toe te 
lokken.  
Eerste onderscheid 
tussen “eigen” en 
“vreemd”. 
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Bijlage 1 
 
Overzicht van de ontwikkeling van het kind  (0-15 jaar) 
 
 
levens- 
maanden 
 

 
lichamelijke groei en 
ontwikkeling  

 
functionele 
ontwikkeling 

 
spraak- 
ontwikkeling 

 
verstandelijke 
ontwikkeling 

 
sociale 
ontwikkeling  

 
6

e
 maand 

 
Het geboortegewicht 
zal nu zo ongeveer 
verdubbeld zijn. 

 
Zit in kinderstoel en 
kan zwaaiend 
voorwerp grijpen. 
Kan iets grijpen met 
de hele handpalm 
(wijd) open. 

 
Begint te 
“brabbelen”, eerst 
nog dezelfde klanken 
aan elkaar: “da-da-
da” (enzovoort). 

 
Verzet zich tegen het 
afpakken van de 
rammelaar. 

 
Maakt onderscheid 
tussen vriendelijke 
en boze gezichten. 
Steekt handje uit bij 
opgetild (willen) 
worden. 

 
7

e
 maand 

 
Dóórkomen van het 
eerste tandje. 
Slaapt ’s nachts 
door. 

 
Het brabbelen begint 
te klinken als één-
lettergrepige 
woordjes: “mo-di” 

  
Eerste “probleem-
oplossing”: kan 
speelgoed onder 
kussen zogenaamd 
zelf “vinden”. Zoekt 
naar een gevallen 
voorwerp. 

 
Zoekt zelf actief 
contact als iemand 
achteloos bij de wieg 
staat.  
Geniet van kiekeboe-
spelen.  

 
8

e
 maand 

 
 

 
Kan enkele tellen los 
zitten met redelijk 
rechte rug.  
Trekt zichzelf tot 
zitten omhoog. 

 
Gaat klanken 
imiteren. Een zekere 
intonatie wordt 
hoorbaar.  

 
Toenemende 
belangstelling voor 
omgeving. 
Interesse voor eigen 
spiegelbeeld. 
Reageert op eigen 
naam. 

 
Is duidelijk één-
kennig, laat zich niet 
meer door iedereen 
aanhalen (zgn. “8-
maandsangst”). 
Ook verschil tussen 
ouders. Herkent de 
moeder. 
 

 
9

e
 maand 

 
Gemiddelde groei in 
het tweede levens-
halfjaar: ± 80 gram 
per week. 

 
Kan zichzelf 
schuivend voort-
bewegen in buik-
ligging (“robben” of 
“crawlen”). Kan 
staan als hij aan 
twee handen wordt 
vast-gehouden. 
 

 
Krijgt plezier in 
geluidspelletjes. 
Krijgt belangstelling 
voor zachtere 
geluidjes. 

 
Kan imiterend met 
bijv. trommelstok op 
trommel slaan. 
Zoekt bekende 
dingen. 
Reageert op “nee”. 

 
Plezier in echt 
verstoppertje 
spelen. 
Het eerste 
hechtings-gedrag 
ontwikkelt zich 
tussen de 5

e
 en 15

e
 

maand.  

 
10

e
 maand 

 
Slaapbehoefte in 
eerste levensjaar : 
16-18 uur. 

 
Kan zonder hulp 
gaan zitten. 
Trekt zich aan 
meubels omhoog. 
Begin van duim-
vinger greep. 

 
Brabbelen met 
mede-klinkers (“pa-
pa-pa”). 
Taalbegrip: zoekt 
“desgevraagd” 
bekend patroon of 
voorwerp.  

 
Doet gebaren na 
(bijvoorbeeld “dag”-
wuiven) 
Schudt “nee”. 

 
Lijkt blij met blijk van 
waardering.  
Reageert op 
eenvoudige gebaren 
(als hand toesteken), 
maar alleen van 
vertrouwde 
personen 
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Bijlage 1 
 
Overzicht van de ontwikkeling van het kind  (0-15 jaar) 
 
 
levens- 
maanden 
 

 
lichamelijke groei en 
ontwikkeling  

 
functionele 
ontwikkeling 

 
spraak- 
ontwikkeling 

 
verstandelijke 
ontwikkeling 

 
sociale 
ontwikkeling  

 
11

e
 maand 

 
 

 
Kruipt op handen en 
voeten. 
Loopt met steun aan 
twee handen (of 
langs meubels). 

 
Het eerste “zinvolle” 
gebruik van 
lettergrepen. 
Begrijpt kennelijk 
een verbod. 

 
Vindt een verstopt 
speeltje. 
Trekt speelgoed aan 
touw naar zich toe. 

 
Vrees voor 
vreemden (zie 8

e
 

maand) is weer 
afgenomen 
(allemansvriendje).  
Eet zelfstandig uit 
eigen hand en kan 
ook zelf uit beker 
drinken. 
 

 
12

e
 maand 

 
Het geboortegwicht 
zal nu zo ongeveer 
verdrievoudigd zijn. 
Lichaamslengte: 73-
80 cm. 
Er zijn 6-8 tandjes 
doorgekomen. 

 
Loopt aan één hand. 
Kan iets grijpen 
zonder veel 
overtollige grijp-
bewegingen. 

 
Kan woordjes 
“mama” en “dada” 
zeggen, zij het niet 
altijd “terecht”. 
Begrijpt eenvoudige 
vermaning. 

 
Kan voorwerp 
terugvinden als hij 
ziet waar het is 
neergelegd.  

 
Zoekt in gevaar een 
veilig heenkomen bij 
de moeder. 
Bang om van de 
moeder gescheiden 
te worden 
(“scheidingsangst”) 

 
1-jarige 

 
Minder snelle groei: 
± 10 cm per jaar. 
(zwaartepunt komt 
te liggen op de 
ontwikkeling en 
beheersing van de 
lichaamsfuncties) 

 
Staat los ( 14 mnd.) 
Loopt los (15 mnd.) 
Loopt trap op. 
Kan op stoel 
klauteren.  

 
Begrijpt woorden als 
“dag papa”. 
Woordenschat 
tussen de 3 en 50 
woorden.  

 
Begint te ontdekken 
dat voorwerpen 
verplaatst kunnen 
worden. 
Eerste besef ontstaat 
dat iets niet zomaar 
weg kan wezen.  

 
Aandacht voor 
anderen neemt toe, 
de eenkennigheid 
neemt weer af.  
De 
wereldverkenning 
(grotere actieradius) 
lokt verboden uit, 
verwekt spanning. 
 

 
 

Bijlage 1 
 
Overzicht van de ontwikkeling van het kind  (0-15 jaar) 
 

 
levens- 
jaren 
 

 
lichamelijke groei 
en ontwikkeling  

 
functionele 
ontwikkeling 

 
spraak- 
ontwikkeling 

 
verstandelijke 
ontwikkeling 

 
sociale 
ontwikkeling  

 
2 jaar 
 
 
Peuter 
 
 
 
 
 

 
Slaapbehoefte: 14-
16 uur. 
Gemiddelde groei 
vanaf nu tot aan de 
groeispurt: ± 5 cm 
per jaar. 
Melkgebit vrijwel 
volledig. 

 
Kan hardlopen, maar 
valt nog bij plotseling 
omkeren. 
Loopt trap op én af. 
Kan met lepel eten 
en handenwassen. 

 
Snelle groei van het 
vocabulaire (meer 
dan 100 woorden). 
Gebruik van 2-
woordenzinnetjes. 
 

 
Kan eenvoudige 
voorwerpen be-
noemen, aanwijzen 
of gebruiken. 
Noemt eigen naam 
op de vraag: hoe 
heet je?  
 

 
Doet vaak 
tegengestelde van 
wat gevraagd wordt. 
Groeiend zelf-
bewustzijn: gaat “ik” 
zeggen. 
Is gauw gekrenkt. 
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3 jaar 
 
 
Peuter 

 
Lichaamslengte 
ongeveer 80 + 5 x 
het aantal jaren in 
centimeters (dit 
blijft gelden tot de 
puberteit).  

 
Kan helpen bij 
aankleden. 
Kan op tenen lopen, 
hinken en klimmen. 
Kan bladzijde 
omslaan. 

 
Woordenschat 
meestal meer dan 
1000 woorden. 
Benoemt de dingen, 
is verstaanbaar voor 
vreemden. 
 

 
Kan 2 cijfers 
herhalen en 6 letter-
grepen nazeggen. 
Weet eigen leeftijd 
te noemen.  

 
Leert “wij” zeggen. 
Maakt gauw nieuwe 
vrienden. 
De wedijver begint. 
Leert directe lust-
bevrediging 
uitstellen 

 
4 jaar 
 
 
Kleuter 

 
Is veelal ’s nachts al 
droog.  
Lichaamsgewicht 
ongeveer 8 + 2 x 
het aantal jaren in 
kilogrammen (dit 
blijft gelden tot de 
puberteit). 

 
Kan zichzelf 
aankleden. 
Kan bal in armen 
opvangen. 
Goed evenwichts-
gevoel (kan 10 sec. 
met ogen dicht op 
tenen staan).  
 

 
Spraak en taal (ook 
grammaticaal) in 
principe volledig 
ontwikkeld.   

 
Kan 3 cijfers na-
zeggen. 
Kan vierkant 
tekenen. 
Kent eigen sekse: 
“Ben jij een meisje?”  
“Nee, jongetje”. 

 
Leeft in fantasie-      
wereld (sprookjes). 
Onafhankelijkheids-
streven: koppig, 
bazig, opschepperig. 
 

 
5 jaar 
 
 
Kleuter 

 
Slaapbehoefte: 12-
14 uur. 
5-7 jaar: 
verandering 
van kleuterpostuur 
in schoolkind-
gestalte 
(“eerste strekking”)  

 
Kan knopen dicht-
doen en (soms) 
veters strikken. 
Kan op de juiste 
manier een hand 
geven. 

 
                                      Kan driehoek  
                                      natekenen. 
 
In deze periode neemt het “hardop denken” 
af en het “innerlijk taalgebruik” neemt toe. 
Iets wat zeer wezenlijk is voor het denken. 

 
Behoefte vriendjes 
te imponeren (en 
broertjes en zusjes 
te plagen). 
Kan slecht tegen 
verlies.  
 

 
6 jaar 
 
 
Schoolkind 

 
Begin van 
tandenwisseling 

 
Kan 2 meter hak-
tegen-teen lopen 
zonder balanceren. 
Kan kleuren 
herkennen en 
benoemen 
 

 
. 

 
Kan tot 4 tellen.  
Weet verschil tussen 
middag en avond. 
Kan ruit natekenen  

 
Tracht zich de 
gezinsnormen eigen 
te maken. 
Vindt spelregels erg 
belangrijk. 

 
7 jaar 
 
 
Schoolkind 

 
 

 
Weet verschil tussen 
links en rechts. 
Wordt wat 
voorzichtiger en 
bedachtzamer.  

 
 

 
Kan definitie geven 
in de vorm van 
gebruiksaanwijzing. 
Kan mensfiguur 
tekenen met hoofd, 
lichaam en 
ledematen. 

 
Heeft vriendjes 
buitenshuis. 
Maar is ook meer op 
de moeder gericht 
(vertelt haar alles). 

 
8 jaar 
 
 
Schoolkind 

 
8-10 jaar: periode 
van de tweede 
diktegroei. 

 
Heeft bewegingen 
goed onder controle. 
Oog-hand-
coördinatie is goed 
ontwikkeld.  

 
Weet de datum en 
kan de maanden 
opsommen.  

 
Kan samengestelde 
opdrachten 
uitvoeren. Kan in 
eenvoudige 
abstracte begrippen 
denken (b.v. verschil 
tussen dingen 
aangeven).  
 

 
Kritisch én zelf-
kritisch (twijfel aan 
kennis en autoriteit). 
Minachting voor 
andere sekse.  
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Overzicht van de ontwikkeling van het kind  (0-15 jaar) 
 
 
levens- 
jaren 
 

 
lichamelijke groei 
en ontwikkeling  

 
functionele 
ontwikkeling 

 
spraak- 
ontwikkeling 

 
verstandelijke 
ontwikkeling 

 
sociale 
ontwikkeling  

 
9 jaar 
 
 
Schoolkind 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kan gesprekje 
voeren zonder de 
bezigheden te 
onderbreken.  

 
Lezen is bij velen in 
trek. 
 

 
Kan definitie geven 
in de vorm van hoger 
begrip. 
 

 
Compromis tussen 
expansiedrift en 
impulsbeheersing. 
Hechte vriend-
schappen. 
Beschermend t.o.v. 
jongste broertjes of 
zusjes.  

 
10 jaar 
 
 
Schoolkind 

 
Slaapbehoefte: 10-
12 uur  

 
 

 
 

 
  

 
De vermaarde 
“vlegeljaren” breken 
aan.  
Eerste tekenen van 
belangstelling voor 
andere sekse. 
 

 
11 jaar  
 
 
Pre-
puberteit 

 
Slaapbehoefte: 8-
10 uur 

 
  

 
 

 
Kan problemen 
omvormen tot 
“denkproblemen” 
(en deze op papier 
oplossen). 
Kan definitie geven 
van abstracte 
begrippen.  
 

 
Sterk gericht op 
leeftijdgenoten van 
de eigen sekse 
(begin van rebellie). 
Zekere zelfkennis: 
“sociaal-voelend”. 
 

 
12 jaar  
 
 
Pre-
puberteit 

 
11 tot 15 jaar: Periode van 2

e
 strekking. 

Groeispurt bij meisjes iets eerder inzettend 
dan bij jongens.  

 .  
Weer wat meer naar 
binnen gericht, met 
alle onzekerheden 
van dien (dwaas, 
lusteloos). 
 
 

 
13 jaar 
 
 
Pre-
puberteit 

 
Meisjes tussen 11

e
 en 14

e
 jaar: beginnend 

met versnelde lengtegroei, vervolgens 
beharing en borstontwikkeling. Deze 
periode eindigt met de eerste menstruatie 
(gemiddeld rond 13

e
 jaar)  

 
 

 
. 

 
Bezig met zaken die 
niet met schoolse 
kennis en niet met 
aanschouwelijk 
voorstellings-
vermogen benaderd  
kunnen worden  
 

 
Trots op lichamelijke 
prestaties (wil zich- 
zelf manifesteren). 
Verzetshouding 
(vooral bij meisjes).  
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14 jaar  
 
 
Puberteit  

 
Jongens tussen 12

e
 en 15

e
 jaar: eerste 

groei van testikels, dan beharing, en pas 
een jaar later de lengtegroei. 

 
 

 
 

 
Verzetshouding (nu 
ook bij jongens). 
Behoefte aan één of 
enkele vriend(en) 
(bij meisjes: 
“boezem-vriendin”) 
 

 
15 jaar 
 
 
Puberteit 

 
Meeste meisjes groeien door tot 16

e
-17

e
 

jaar: tot gemid. lengte van 166,5 cm.  
Meeste jongens groeien door tot 18

e
-19

e
 

jaar: tot gem. lengte van 178,0 cm.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Van 14

e
 tot 17

e
 jaar: 

Van collectiviteit tot 
individualiteit.   
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Bijlage  2  Criteria voor het selecteren van gastouders     
  
Algemeen 

- Beschikken over lichamelijke gezondheid en geestelijke evenwichtigheid 

- In bezit van verklaring omtrent gedrag 

- Beschikken over WA-verzekering 

- Indien in bezit van auto, beschikken over mede-inzittendenverzekering 

- Voldoende mobiel zijn 

- Gezinsleden staan positief t.a.v. de opvang van gastkind(eren). 
 
Opleiding (cursus)     

- Beschikken over een diploma Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2) of vergelijkbaar 

- Beschikken over een Kinder-EHBO diploma volgens de termen van het Oranje Kruis 
  
Persoonlijke kenmerken / vaardigheden 

- Leeftijd van minimaal 18 jaar 

- Flexibel zijn 

- Een sociale instelling hebben 

- Beschikken over communicatieve vaardigheden 

- In staat zijn tot het onderhouden van contact met anderen 

- Leerbaar zijn en openstaan voor informatie c.q. nieuwe zienswijzen 

- Tolerant t.a.v. andermans levensovertuiging, cultuur 

- Handelingsbekwaam zijn, zeker in onverwachte situaties 

- Beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel 

- In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit 

- Respecteren van privé-gegevens van anderen 

- Beheersing van de Nederlandse taal. 
 
Pedagogische kwaliteiten 

- In staat tot het bieden van een veilige, warme, huiselijke sfeer 

- Op de hoogte zijn van de ontwikkeling van kinderen 

- Ervaring hebben met het omgaan met kinderen 

- In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 

- Duidelijke ideeën over opvoeding hebben 

- Zich kunnen vinden in het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau 
 
Motivatie 

- Graag met kinderen omgaan 

- Positief staan t.o.v. het feit dat kinderen worden opgevangen door een ander dan de ouder 
 
Woonomgeving 

- In en om het huis veilig en hygiënisch 

- In en buiten het huis voldoende speelruimte 

- Zorg dragen voor passend spelmateriaal 

- Elk kind een eigen kamer, met voldoende ruimte, om te slapen 

- In de kamer ruimte voor een box 

- Brandbeveiliging aanwezig 

- Rookvrije opvangomgeving 

- Telefonische bereikbaarheid. 
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Houding gastouder t.o.v. vraagouder 

- Openheid 

- Inlevingsvermogen in de situatie van de vraagouder 

- Respect voor de ideeën en levenswijze van de vraagouder 

- Bereidheid tot samenwerking 

- In staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken 

- Open staan voor de wensen van de vraagouder 

- In staat tot het aangeven van eigen grenzen 
 
 
Houding gastouder t.o.v. gastouderbureau 

- Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau 

- Bereidheid tot het accepteren van begeleiding door het gastouderbureau 

- Bereidheid cursussen te volgen via het gastouderbureau 
 
 

 


