
Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Kids Talent B.V. April 2018      

 

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

GASTOUDERBUREAU KIDS  TALENT B.V.  

Nieuwstraat 10  
5688 BE  Oirschot 
Tel. 0499-570397 
www.kidstalent.n l 

 

 



 

2 

 

 
INHOUDSOPGAVE 
            Blz. 

 
INLEIDING           3 

 
Gastouderbureau Kids Talent B.V.        4 

 

 Werkwijze Gastouderbureau Kids Talent B.V.       4 
  
 Pedagogische visie Gastouderbureau Kids Talent B.V.     4 

 
 
PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN        5 

 
1. Voldoende emotionele veiligheid 
 - Veilige en vertrouwde opvangomgeving (dr. Thomas Gordon)    5 

 - Onderlinge contacten         7 
   

2. Voldoende mogelijkheiden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties  
 - Zelfstandigheid en zelfredzaamheid       8 
 - Aandacht en stimulering van individuele ontwikkeling     8 

 
3. Sociale competenties         8 

I 

4. Overdracht van normen en waarden  
 - Respect en waardering        9 
 - Normen en waarden         9 

 
 

SAMENWERKING VRAAG- EN GASTOUDERS       10 
 
ROL GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V.      11 

  
CRITERIA VOOR OPVANGOMGEVING       12 
 

BIJLAGE  
1. Competenties en kennis/procedure gastouders      15 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

3 

 

INLEIDING 
 
 

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. te Oirschot. 
 

Er worden hoge eisen gesteld aan de opvang van kinderen. Wanneer ouders hun kinderen 
toevertrouwen aan een gastouder, willen zij er zeker van zijn dat de opvang op een veilige en 
verantwoorde wijze plaats vindt. 

 
De Wet Kinderopvang stelt diverse kwaliteitseisen aan de Gastouderopvang. Eén van deze eisen is dat 
ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft waar vraagouders/gastouders én 

medewerkers van het gastouderbureau, op terug kunnen vallen Dit beleidsplan bevat de 
uitgangspunten en de werkwijze die gehanteerd wordt bij omgang met de kinderen bij de opvoeding.  
Wij gaan ervan uit dat zowel vraagouders als gastouders houvast hebben hieraan en het er uiteindelijk 

toe bijdraagt dat de kinderen met veel plezier en vol vertrouwen bij de gastouder verblijven. 
 
GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. streeft ernaar om het kwalitatief hoge peil vast te houden, 

te controleren en waar nodig bij te sturen. Dit betekent dat ook het gastoudergezin aan deze criteria 
moet voldoen. 

 
De vier competenties die bepalend zijn voor verantwoorde opvang zijn: 

1 voldoende emotionele veiligheid 

2 voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
3 sociale competenties 
4 overdracht van normen en waarden 
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GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V.  
 

GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken 
en ouders die kinderen willen opvangen.  

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of in het huis van de vraagouder. De 
gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar tegelijkertijd opvangen. Daarbij worden eigen 
kinderen tot 10 jaar meegeteld.  

Bij opvang van kinderen jonger dan 4 jaar (inclusief eigen kinderen tot 4 jaar) mag de gastouder 
maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. 
Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen 

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

WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V.  
 
Ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren), zogenaamde vraagouders, worden geïnformeerd over 

alle aspecten van gastouderopvang, tijdens een intakegesprek door de bemiddelingsmedewerkster v an 
het gastouderbureau. Eventuele specifieke wensen en eisen worden kenbaar gemaakt.  

 
De bemiddelingsmedewerkster gaat in haar gastouderbestand op zoek naar een passende gastouder. 
Is er geen passende gastouder in het bestand zal zij overgaan tot werving hiervan. 

Potentiële gastouders worden door de bemiddelingsmedewerkster gewerd op grond van een aantal 
criteria waaronder opvoedingsideeën en motivatie, maar ook veiligheid, hygiëne en ruimte. 
Wanneer op papier een passende koppeling is gemaakt wordt overge gaan tot nadere kennismaking 

van vraag- en gastouder. Indien beide ouders besluiten met de opvang te starten wordt een startdatum 
vastgelegd. 
Vraagouders die hun kinderen al naar een gastouder/opa-oma brengen kunnen samen besluiten de 

opvang te formaliseren door inschrijving bij Gastouderbureau Kids Talent B.V.. 
 

Voordat de opvang start wordt een afspraak gemaakt met de vraag - of gastouder om de opvang-
omgeving te controleren op veiligheid en verder op gezondheid.  
Deze controle wordt jaarlijks herhaald. 

 
 
PEDAGOGISCHE VISIE GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V.  

 
Alle gastouders die op contractbasis werkzaam zijn voor GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. 
beschouwen elk kind als een unieke persoonlijkheid met een eigen lichamelijke verschijning, een eigen 

groeipatroon, een eigen ontwikkelingspatroon en een eigen temperament. Elk kind heeft eigen ouders 
met een levensovertuiging, sociale achtergrond en etniciteit. Dit maakt elk kind apart en verschillend 
van anderen. Juist het verschil tussen kinderen maakt het werken met hen aantrekkelijk. 

Elke dag maken de gastouders originele en nieuwe dingen mee. Kinderen reageren spontaan en op 
nieuwe dingen die ze ontdekken. Zij hebben hun voorkeuren. Iedere keuze wordt gerespecteerd tenzij 

het kind enig risico loopt of gevolgen van zijn keuzes niet kan overzien. De gastouders behoeden de 
kinderen voor gevaren en beschermen tegen onheil. 
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Kinderen mogen zichzelf zijn. Het gaat erom dat zij zich veilig voelen en wel bevinden. Pas wanneer zij 
goed in hun vel zitten, is er aandacht voor de ontdekking van nieuwe (leer-)gebieden en kunnen zij 
groeien. Al spelend leren zij steeds meer buiten hun eigen ervaringsgebied en proeven aan nieuwe 

dingen. Nieuwsgierig geworden nemen zij daar kennis van en spelen al lerend verder. 
 

Pedagogische doelstelling: 
De kinderen die bij de gastouders komen, worden opgevangen vanuit een basis van vertrouwen en 
veiligheid. Daarnaast bieden zij de kinderen, met al hun talenten en onderlinge verschillen, maximale 

ontwikkelings- en ontplooiingskansen in een veilige, sociale en uitnodigende omgeving. 
De gastouders proberen de kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en hun daarin inzicht 
te laten krijgen. Om ze op deze wijze een stapje te begeleiden naar zelfstandigheid. 

 
Met dit pedagogische beleid willen we de achtergrond van de werkwijze die we ontwikkeld hebben 
vastleggen, zodat het voor een ieder (zowel ouders als gastouders) inzichtelijk is welke consequenties 

bovenstaande doelstelling heeft in onze manier van werken met de kinderen. 
 
Uitgangspunten in de Gordon-methode zijn:  

- ik ben belangrijk, jij bent belangrijk en onze relatie is belangrijk  
- zelfstandigheid en zelfvertrouwen  

- er is een open communicatie waarin er verschillen mogen zijn  
- conflicten worden zo opgelost dat er geen sprake is van een winnaar of verliezer 
 

 
 

PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN 

 
1 voldoende emotionele veiligheid 
 

VEILIGE EN VERTROUWDE OPVANGOMGEVING ( Dr. Thomas Gordon)  
 

Een kind heeft er behoefte aan te ervaren dat de opvoeders (ouders, verzorgers, leerkrachten, 
gastouders) liefdevolle en individuele aandacht voor hem hebben, vertrouwen in hem hebben en hem 
een plekje geven waar hij zich welkom en thuis voelt. Het kind zal deze ervaring pas opdoen als het zijn 

opvoeders leert kennen. De aanwezigheid van ouders is een vanzelfsprekendheid, de gastouder is nog 
niet vertrouwd. Om deze ontwikkeling te stimuleren is het belangrijk dat gastouders en kind regelmatig 
contact hebben. Kinderen leren door herhaling en herkenning en daardoor kan er een gevoel van 

veiligheid en geborgenheid in de relatie ontstaan. Wij vinden het belangrijk om de kinderen een veilige 
plek te geven, een plek waar ze kunnen spelen en zich kunnen uiten. 
Bij ons betekent dit, dat wij de gastouders en vraagouders vragen te werken aan een open en 

gelijkwaardige relatie tussen kinderen onderling, tussen kinderen en gastouders en tussen gastouders 
en vraagouders. 

De basis van emotionele veiligheid ligt in het warme contact tussen de pedagogisch medewerker en uw 
kind. Uw kind ontwikkelt dit veilige gevoel als de gastouder adequaat reageert op zijn signalen en er is 
als hij haar nodig te heeft. En ook door genegenheid te tonen, vriendelijk te praten en geduld te hebben. 

Zij besteedt gerichte aandacht en tijd aan ieder kind binnen uw gezin. Een belangrijke communicatieve 
vaardigheid van de gastouder in de omgang met jonge kinderen, is het consequent benoemen van wat 
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zij zelf doet en ook van wat uw kind ziet, doet en voelt. Voor alle leeftijden is het van belang dat zij 
reageert op vragen en verhalen en uitleg geeft bij situaties die zich voordoen of grenzen die zij stelt. Zo 
is zij duidelijk en voorspelbaar. Hierdoor weet uw kind waar het aan toe is en is de opvoeding 

consequent. 
 

 
1.1 Inrichting van de leefomgeving 
Binnen de opvang wordt aandacht besteed aan (brand-) veiligheid, hygiëne en de gezondheid van de 

mensen/kinderen die er vertoeven. Maar vooral is de opvang kindvriendelijk ingericht. Dat wil zeggen 
dat het kind in het gebouw waar hij is, zelf zijn weg kan vinden, door deuren kan, bij de kraan kan 
(eventueel met behulp van gastouder) en bij vaak ook bij het speelgoed kan. Uitsluitend deuren van 

ruimtes waar kinderen absoluut niet mogen komen (b.v. gang, schoonmaakkast, kelder) dienen te 
worden beveiligd.  
In de ruimten kan het kind bezig zijn met allerlei activiteiten, maar zij kan er ook rust vinden.  

Inventaris en speelgoed zijn aangepast op de maten en het ontwikkelingsniveau van het kind en voor 
de grote kinderen vrij bereikbaar. De hele kleintjes spelen met datgeen wat aangeboden wordt. Het kind 
(> 1,5 à 2 jaar) moet na het spelen het speelgoed weer op vaste plaatsen terug leggen. 

Daarnaast is er voldoende speelruimte met voldoende materiaal voor een gevarieerd spelaanbod op het 
buitenspeelterrein. 

 
1.2 Regels en grenzen  
Bij de gastouders gelden regels die zorgen voor regelmaat en structuur. Zo zal het kind merken dat hij 

andere kinderen niet mag slaan of dat hij niet alles mag zeggen. En er zijn algemene omgangsvormen 
waaraan hij zich moet houden. Bijv. als aan een kind iets wordt gevraagd, hoort hij antwoord te geven 
en als hij iets krijgt hoort hij “Dank je wel” te zeggen. 

Materiaal heeft een gebruiksaanwijzing en moet na gebruik (indien nodig schoongemaakt) en 
opgeruimd worden. 
Regels worden niet halsstarrig toegepast maar gebruikt om, met een knipoog naar het 

ontwikkelingsniveau van het kind, te leren hoe kinderen zich in een groep moeten gedragen. 
Het kan zijn dat regels thuis anders zijn dan bij ons. Wanneer ouders of gastouders dat merken hebben 

zij daarover contact en zoeken een oplossing die voor het kind het meest acceptabel en leerzaam is. 
Elk kind moet aan de regels houvast hebben en aan grenzen veiligheid ervaren om daardoor vrij in de 
speelse omgeving te kunnen experimenteren. Wanneer een het gedrag van een kind moet corrigeren 

doet zij dat altijd met uitleg op het niveau van het betreffende kind. 
 

Dagelijkse activiteiten: eten, slapen, verschonen en zindelijkheid  

De gastouder heeft een vast dagelijkse ritme. Het is belangrijk hierover regelmatig overleg te hebben 
met de ouders. De gastouder kan de kinderen uitnodigen en verleiden om te doen wat past bij hun 
leeftijd en ontwikkeling, maar zal ze nooit dwingen.  

 
Eten en drinken  
Wij geven de fles altijd op schoot. Dit doen we omdat het geven van de fles een belangrijk 

contactmoment is voor heel jonge kinderen. Vanaf een tot anderhalf jaar wordt eten steeds meer een 
sociale activiteit. En er valt veel te oefenen: zelfstandig je brood (proberen te) smeren, met bestek eten 

en samen opruimen. De gastouder eet altijd samen met uw kind(eren) aan tafel en zorgt ervoor dat 
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deze gezellig gedekt is. Zij zal gezond en gevarieerd met uw kind(eren) eten en alleen verantwoorde 
tussendoortjes geven. 
 

Slapen  
Voor alle kinderen geldt dat we het slaapmoment zó vormgeven dat er tijd is voor persoonlijke 

aandacht, een rustige sfeer en een bepaalde voorspelbaarheid. Dit geeft de kinderen vertrouwen en 
zekerheid. In overleg met de ouders worden de momenten vastgesteld waarop kinderen gaan slapen. 
Kinderen tot anderhalf jaar moeten de beschikking hebben over een aparte kamer om in te slapen. De 

gastouder zal kinderen altijd in hun eigen bed dan wel in een ander vast bed laten slapen.  Als kinderen 
huilen terwijl ze in bed liggen, gaat de gastouder er naar toe om te troosten en laten zien dat ze in de 
buurt is. Bij babies, tot de leeftijd waarop ze zichzelf kunnen omdraaien, kijkt de pedagogisch 

medewerker elke vijftien minuten even in de slaapkamer. Bij oudere kinderen kijkt de pedagogisch 
medewerker elk half uur even in de slaapkamer. Er staat altijd een werkende babyfoon in de 
slaapkamer waar uw kinderen slapen. 

 
Verschonen en zindelijkheid  
Bij lichamelijke verzorging is veiligheid en geborgenheid essentieel. Kinderen moeten zich veilig voelen. 

De gastouder tilt kinderen voorbereid en met aandacht op, ze vertelt wat ze gaat doen. Het verschonen 
vindt plaats op een veilige plek. De gastouder  probeert natuurlijke momenten te vinden om te 

verschonen of naar de wc te gaan. Als kinderen er aan toe zijn, zal de pedagogisch medewerker ze 
regelmatig op de wc zetten, altijd in overleg met de ouders. 
 

ONDERLINGE CONTACTEN 
 
Bij de opvang gaat het op de eerste plaats om de kinderen. Het is dus belangrijk te weten of elk kind het 
naar zijn zin heeft. (het welbevinden van het kind) Ook is het van belang om te weten of het 
verantwoord is wat er met de kinderen als groep gebeurt. De gastouders en ouders kunnen daar op de 

volgende manieren achter komen: 

 Letten op signalen die de kinderen geven. Wanneer kinderen hun gastouder regelmatig toelachen is 
dat een teken dat ze het naar de zin hebben. Een lach is een cadeautje dat kinderen graag geven 

aan personen bij wie zij zich prettig voelen. 

 In gesprekken met de kinderen vraagt de gastouder gedurende de dag regelmatig of ze het naar 

hun zin hebben, of ze het spel leuk vinden, of ze zich goed voelen. Tijdens het ophalen van de 
kinderen aan het eind van de dag wordt er met de ouders vaak besproken hoe de dag van het kind 
is verlopen. 

 De gastouder heeft na drie maanden tot een half jaar van plaatsing van een kind en vervolgens één 
maal per jaar een gesprek met de ouders over het welbevinden van het kind. 

 

Bij ons wordt gestreefd naar individuele benadering wat betreft aandacht voor de ontwikkeling en 
zelfstandigheid van het kind. Wij hechten heel veel waarde aan een goed contact tussen de kinderen, 

met het kind en hun ouders en gastouder.  
 
1.1 Contact kind – kind (opvang meerdere kinderen tegelijk)  

De kinderen in de opvang leren rekening te houden met elkaar en op te komen voor zichzelf. In een 
groep ontmoet een kind andere kinderen die met zichzelf bezig zijn. Te midden van hen moet hij een 
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plaatsje veroveren. Hij moet zorgen dat hij zich “verstaanbaar” maakt. Vriendschappen ontstaan, hij 
ervaart jaloezie en ruzie, onderlinge ruzies worden opgelost. 
 

1.2 Contact gastouder – kind 
De gastouder biedt gelegenheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij zijn ze aanwezig om 

het kind te helpen en te ondersteunen. De gastouder bemiddelt in conflicten, beoordeelt gedrag en biedt 
veilige grenzen. 
 

1.3 Contact gastouder - ouder 
In de periode na de opvang blijft er weinig gelegenheid over, buiten de ‘haal -gesprekjes’ om, om met de 
ouders te praten.  

Wij streven naar een goed wederzijds contact waarbij ouders zich vrij voelen om een gesprekje aan te 
vragen met de gastouder als zij daar behoefte toe voelen. Ook kan het initiatief van de gastouder 
uitgaan.  

 
 
2 voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties  

 
ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID 

 
Door het reageren op de individuele behoefte van het kind wordt de basis gelegd voor de “ik” 
ontwikkeling, het zichzelf zijn, en voor het zelfvertrouwen, wat weer de basis vormt voor zelfstandigheid. 

Kinderen worden als individu aangesproken, zodat ze zich bewust worden van zichzelf en zichzelf leren 
kennen. Onder andere de gastouder begeleidt het kind op weg naar zelfstandigheid.  Een gastouder 
houdt rekening met het ontwikkelingsstadium en tempo van het kind: wanneer kan het kind wat aan.  

Het is voor de goede band tussen gastouder en kind belangrijk dat de emoties van het kind serieus  
genomen worden. 
Wij achten het van belang dat de kinderen zelfstandig en samen met andere kinderen of gastouder 

activiteiten kunnen doen. De kinderen kunnen zelfstandig op zoek gaan naar de activiteit die ze willen 
doen en zelf kiezen met wie ze die activiteit willen doen. De gastouder dient allerlei activiteiten aan te 

bieden zoals knutselen, muziek, spel, uitstapjes en rust, waarbij de nadruk ligt op plezier hebben. De 
gastouder begeleidt het kind in het leren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 

 
AANDACHT EN STIMULERING INDIVIDUELE ONTWIKKELING 
 

De ontwikkelingsgebieden worden doorgaans onderverdeeld in: lichamelijke, sociaal-emotionele, 
cognitieve en creatieve ontwikkeling. Per ontwikkelingsgebied heeft het kind een eigen tempo wat 
gerespecteerd moet worden. 

Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Elk kind heeft zijn 
eigen tempo en ontwikkelt zich op het ene gebied sterker en op het andere gebied minder sterk. Dit 
maakt ieder mens verschillend en uniek. 

Op een persoonlijke wijze wordt door de gastouder hieraan aandacht besteed. Ve el gebeurt spontaan 
en intuïtief, maar sommige zaken moeten meer benadrukt worden. 

De gastouder volgt het kind in zijn ontwikkeling en signaleert bepaalde aspecten. Op verzoek van en in 
overleg met de vraagouder heeft de gastouder ook een sturende functie. 
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Het gastouderbureau verwacht van de gastouders dat zij kennis en ervaring hebben met de 
verschillende ontwikkelingsgebieden. 
 

3 sociale competenties 
 

Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het 
zich in een  ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, 
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met 

leeftijdsgenoten, het deel zijn van  een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt 
kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft aan kinderen kansen 
om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen  functioneren in de samenleving. 

 
De gastouder begeleidt de kinderen in hun interactie onderling en ondersteunt hen in het voorkomen en 
oplossen van conflicten. De gastouder probeert om kinderen gezamenlijk betekenisvolle  ervaringen op 

te laten doen. Er wordt gecommuniceerd op een open en respectvolle manier, zowel door de gastiouder 
als door de kinderen. De gastouder is hierin voorbeeld en houvast voor de kinderen. 
 

 
 

4 overdracht van normen en waarden 
 
RESPECT EN WAARDERING  

 
Een gastkind moet met respect benaderd en behandeld worden en aan de eigenheid en aard van het 
kind mag geen afbreuk worden gedaan. Door waardering en respect te tonen voor de emoties, 

lichamelijke en geestelijke mogelijkheden ontwikkelt het kind zijn eigenwaarde. Een gastouder houdt 
dan ook rekening met het ontwikkelingsstadium en tempo van het gastkind. 
 

NORMEN EN WAARDEN 
 

Normen en waarden zijn belangrijke zaken in de omgang met kinderen.  
In relaties is wederzijds respect van belang voor de communicatie en interactie. In de relaties tussen 
kinderen onderling en tussen kinderen en gastouders leren de kinderen al lerlei regels, waarden en 

normen. Hoe ze met elkaar omgaan, elkaar respecteren en helpen, leren ze spelenderwijs en vooral 
ook door het voorbeeld van de gastouders. 
In hun handelen brengt de gastouder haar eigen waarden en normen over op het kind. Er wordt 

geknuffeld en gestoeid, maar en zijn ook grenzen en regels. Duidelijkheid en voorspelbaarheid van 
gastouders is voor kinderen heel belangrijk om te ervaren waar de grenzen liggen. Onderscheid tussen 
goed en kwaad, de gewetensvorming, wordt hierdoor ontwikkeld. 

Afspraken maken en je leren hieraan te houden, zijn vaardigheden waarmee de gastouder bewust 
omgaat om de kinderen te leren zich in de maatschappij te handhaven 
 

De methode van Dr. Thomas Gordon werkt zomin mogelijk met beloning - en strafmethoden. Hierdoor 
kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en zijn ze in emotionele zin niet afhankelijk van de gastouder. 

Zelfstandigheid kan gecreëerd worden door kinderen een goed zelfbeeld te laten ontwikkelen zodat ze 
zelf weten waar ze wel en nog niet zo goed in zijn. 
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We verwoorden wel wat we wel en niet goed vinden van elkaar zodat de kinderen leren om te gaan met 
feedback en hun zelfbeeld kan ontwikkelen. Uiteraard wordt  de feedback op de Gordon wijze gegeven 
met respect voor elkaar en met een ik-boodschap (ik vind het niet zo fijn/leuk/aardig dat…..). 

 
Rol van de gastouder 

Kinderen reageren op andere kinderen en volwassenen en doen daar allerlei positieve en negatieve 
ervaringen op. Deze ervaringen hebben invloed op hun gevoel van welbevinden en op de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is het belangrijk dat de gastouder  voor een 

goede sfeer zorgt en de interacties tussen de kinderen onderling en met haarzelf positief begeleidt en 
eventueel stuurt.  
De gastouder benoemt wat ze ziet:  

- “Kijk eens , Anne brengt Dylan zijn knuffel, dat is fijn!”;  
- geeft complimentjes bij positief gedrag en leert kinderen naar elkaar te luisteren, dingen samen te 

doen en elkaar te helpen;  

- zorgt ervoor, als ze voor meerdere kinderen tegelijk zorgt, dat iedereen aan de beurt komt. Ze l aat 
zien dat elk kind even belangrijk is. Er ontstaat een sfeer van vriendschap. En ‘vrienden maken’ 
gebeurt al vanaf jonge leeftijd!;  

- leert kinderen normen en waarden van uw gezin en de buitenwereld door de tijd te nemen om uit te 
leggen waarom ze iets belangrijk vindt en wat de reden van de regel is. Bij oudere kinderen gaat zij 

met hen hierover in gesprek en betrekt hen (in overleg met u) bij het maken van afspraken en het 
vaststellen van regels; - 

- leert uw kind verschillen tussen mensen en meningen te waarderen en conflicten op te lossen, 

waarbij zij het kind helpt om zelf te zeggen wat hij wil en laat conflicten zoveel mogelijk door de 
kinderen zelf oplossen;  

- leert uw kind respect te hebben voor al wat leeft en zorgvuldig om te gaan met zijn omgeving;  

- geeft zelf het goede voorbeeld. 
 
SAMENWERKING VRAAG- EN GASTOUDERS 

 
Een prettige relatie tussen vraag- en gastouders die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen heeft een 

positieve invloed op het kind. Voor een goed verloop van de samenwerking is het belangrijk: 
 
- AFSTEMMING 

Een goede voorbereiding van het kind op de nieuwe situatie in het gastoudergezin bepaalt voor een 
groot deel op de opvang een succes wordt. Afstemming tussen ouders en gastouders is belangrijk om 
de opvoeding van het eigen en het gastoudergezin dichtbij elkaar te brengen. Ondanks dat de 

gastouders bij een deel van de opvoeding betrokken zijn blijven de ouders toch de 
eindverantwoordelijke. 
- PRIVACY 

Vraag- en gastouders horen en zien veel van elkaar. Het is vanzelfsprekend dat u met privacy 
gevoelige informatie zorgvuldig omgaat. 
- INFORMATIE EN AFSPRAKEN 

Goede afspraken zijn nodig om duidelijk te maken wat vraag- en gastouders van elkaar kunnen en 
mogen verwachten. Vraagouders en gastouders dienen op een open en eerlijke manier info rmatie uit te 

wisselen en problemen te bespreken. 
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Er worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent: 
o Voeding (hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep) 
o Zindelijkheid (hoe vaak verschonen, wanneer starten met trainen)  

o Slapen (waar, wanneer, slaapritueel, voldoende rust slaapplek) 
o Ziekte (wat doet gastouder als kind ziek wordt) 

o Hygiëne (tanden poetsen, handen wassen) 
 
Vraagouders hebben recht op duidelijke informatie over de wijze waarop de gastouder met hun kind 

omgaat. Het is essentieel dat zij weten waarmee het kind zich bij de gastouder bezighoudt en hoe het 
kind zich daarbij voelt. 
 

 
ROL GASTOUDERBUREAU 

 

De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde 
ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT 
B.V. houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij de gastouders met wie wij samenwerken, aan alle 

gestelde eisen voldoet. GASTOUDERBUREAU KIDS TALENT B.V. heeft een adviserende, 
bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot stand  brengen en onderhouden van een goede 

samenwerking tussen vraag- en gastouders. 
 
De centrale persoon is de bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau die het gehele traject, 

van aanmelding tot en met onderhoud, begeleidt. De bemiddelingsmedewerkster houdt regelmatig 
contact met de vraag- en gastouders. Het zorg dragen voor een goede communicatie tussen alle 
partijen beschouwen wij als essentieel onderdeel van onze dienstverlening. 

 
RECHT OP INFORMATIE 
 

Gastouderbureau Kids Talent B.V. informeert de ouders over het beleid, de procedure en de werkwijze 
van het gastouderbureau. Tevens worden ouders op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten in 

de gastouderopvang en van bijzondere regelingen, zoals de klachtenprocedure en 
belastingvoorschriften betreffende kinderopvang. 
 

RECHT OP KLACHTBEHANDELING 
 
Gastouderbureau Kids Talent B.V. heeft een klachtenregeling die geldt voor alle aspecten van de 

organisatie en dienstverlening. Ouders kunnen bij klachten over de opvang contact opnemen met de 
bemiddelingsmedewerkster welke tekst en uitleg zal geven over de procedure. De Klachtenregeling 
wordt opgenomen op de website van Kids Talent (www.kidstalent.nl) onder Gastouderbureau. 

 
RECHT OP BESCHERMING VAN PRIVACY  
 

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
 

 
 

http://www.kidstalent.nl/
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RECHT OP INSPRAAK 
 
Als vraagouders dit wensen kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie heeft 

ondermeer adviesrecht over het pedagogisch beleidplan, tariefwijzigingen, bemiddelingstarieven en de 
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 

 
GOEDKEURING PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 
 

Het pedagogisch beleidsplan wordt waar nodig herzien en door de oudercommissie goedgekeurd. 
 
 

 
 
CRITERIA VOOR OPVANGOMGEVING  

 
Werkwijze, maximale opvang en leeftijdsopbouw van gastkinderen  
 

- Er worden maximaal 6 kinderen in de leeftijd tussen 0 tot 13 jaar opgevangen. Daarbij worden 
eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.  

- Er mogen niet meer dan 5 kinderen opgevangen worden als deze kinderen allemaal jonger zijn 
dan 4 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. 

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

kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. 
- De vraagouders bepalen mede of zij met de leeftijdsopbouw van de groep eens zijn 

 

De competenties van de gastouders 
 
Algemeen 

 
Een gastouder: 

o Heeft een diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn of een ander diploma waarmee gastouder 
aan de eisen voldoet of een ervaringscertificaat.  

o Is 21 jaar of ouder (kan incidenteel van afgeweken worden als gastouder SPW3 of 4 diploma 

heeft) en zijn gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang. 
o Zal, zodra het oppasgezin is gevonden, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  regelen bij de 

Gemeente voor zowel zichzelf als de medehuisgenoten, indien aanwezig op de opvanglocatie en 

boven de 18 jaar. 
o Spreekt tijdens het werk Nederlands, Fries of een andere Nederlandse Streektaal  
o Bij opvang van kinderen die tijdelijk in Nederland wonen (bv expats) mag een andere taal 

gesproken worden 
o Woont niet op hetzelfde adres als de ouder. 
o Heeft geen eigen kinderen onder toezicht staan.  

 
Overige competenties zijn apart opgenomen in de bijlage (1).  
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Criteria voor de kwaliteit van de gastouders:  
  

a. lichamelijke en geestelijke gezondheid;  

b. bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende 
cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak;  

c. respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden;  
d. openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en 

opvoedingsideeën;  

e. beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele 
manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken;  

f. kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de pedagogische 

doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan, en deze in praktijk kunnen 
brengen;  

g. heeft een geldig certificaat EHBO voor kinderen (volgens eindtermen van het Oranje Kruis);  

h. in staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen;  
i. kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten;  
j. regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar zijn voor opvang;  

k. goede beheersing van de Nederlandse taal;  
l. goed telefonisch bereikbaar;  

m. in bezit van AVP verzekering/inzittenden verzekering bij autogebruik  
 
 

De criteria voor de opvang omgeving 
 
Het huis waarin de verzorging en begeleiding plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is 

voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen. De ruimte waar de kinderen verblijven, ook de 
buitenruimte, moet voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid. 
Dit wordt jaarlijks gecontroleerd dmv een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en een plan van 

aanpak om de risico’s te verminderen. 
Voor kinderen onder de 1,5 jaar is een aparte slaapruimte die voldoende groot is. 

Er wordt niet gerookt in de opvangomgeving (ook als de kinderen er niet zijn).  
Gastouder dient rookmelders te plaatsen in opvangwoning. 
 

Gastouderopvang kan ook plaatsvinden op locaties die niet in strikte zin vallen onder de definitie van de 
Wet Kinderopvang, namelijk: opvang in de gezinssituatie in de woning waar de gast- of vraagouder zijn 
hoofdverblijf heeft. 

Door middel van dit besluit maakt de regering het mogelijk dat gastouderopvang ook georganiseerd 
kan worden in bijvoorbeeld een aan huis gebouwde serre, een voor de opvang verbouwde garage of 
een huisje in de tuin dat niet voor de gezinssituatie worden gebruikt. Het gaat hierbij om 

opvanglocaties in de directe nabijheid van het woonhuis waar de gast- of vraagouder zijn hoofdverblijf 
heeft.  
 

Kwaliteitscriteria 
 

 Beschikken over voldoende opvangruimte voor zes kinderen. Per kind minimaal 3,5 m2 bruto 
oppervlakte. 
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 Voor kinderen tot anderhalf jaar is er een aparte slaapruimte die afgestemd is op het aantal 
kinderen.  

 De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de woning, voor kinderen veilig en toegankelijk, de 
oppervlakte bedraagt minimaal 3 m2 per aanwezig kind. 

 

Bij opvang van 4 of meer kinderen (inclusief eigen kinderen) dient een achterwacht geregeld te worden.  

 De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de 
kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of kinder-EHBO diploma 
te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is 

gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of 
kennis. De achterwacht moet mobiel bereikbaar zijn. 
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BIJLAGE 1 

 
Competenties en kennis/procodure gastouders 

 
Sociale vaardigheden 

Communicatieve vaardigheden 

Nauwkeurig werken 

Creativiteit  

Organiseren werkzaamheden 

Veiligheid bewaken 

Hygiënisch werken 

Klantgericht werken 

Flexibiliteit 

Tolerantie  

Meedenken  

Het beleid uitdragen 

  

Kennis/procedure 

Kennis van de werkwijze van GOB  

Kennis van het introductieboek nieuwe gastouder  

Kennis van het pedagogisch beleid GOB  

Kennis van het brandprotocol  

Kennis van procedure medicijngebruik 

Kennis van hygiëneregels  

Kennis van procedure kindermishandeling 

Kennis van risicoinventarisatie woning en gezondheid  

Kennis van meldcode kindermishandeling 

Kennis van klachtenregeling GOB  

EHBO (voor kinderen) 

 

 

 


