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1 Inleiding 

Voor u ligt het Pedagogisch beleidsplan van Jenny’s  Gastouderbureau. Aan de opvang 

van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld, zowel door de regering als door Jenny’s  

Gastouderbureau. Jenny’s  Gastouderbureau besteedt dan ook veel aandacht aan 

kwaliteit van de gastouders en de diensten die Jenny’s  Gastouderbureau biedt. Dit 

pedagogisch beleidsplan geeft inzicht in de uitgangspunten met betrekking tot de 

ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de taak die Jenny’s  Gastouderbureau hierin 

heeft. Jenny’s  Gastouderbureau kijkt er op toe dat gastouders handelen volgens dit 

pedagogisch beleid en begeleidt de gastouders hierin. Dit pedagogisch beleidsplan wordt 

met elke gastouder persoonlijk doorgenomen bij de intake en wordt herhaaldelijk 

geëvalueerd. Het pedagogisch beleidsplan wordt elk jaar bekeken en indien nodig 

bijgesteld door de oudercommissie, vraag- en/of gastouders. Jenny’s  Gastouderbureau 

is een geregistreerd gastouderbureau dat ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot 

aan de middelbare schoolleeftijd de mogelijkheid biedt gebruik te maken van 

opvangmogelijkheid. Dit kan uiteraard in combinatie met de door de overheid 

beschikbaar gestelde kinderopvangtoeslag.  

 

1.1  Wie is Jenny? 

Mijn naam is Jenny Donkervoort, uw gastouderconsultent bij Jenny’s  Gastouderbureau. 

Ik ben een trotse moeder van een zoontje. Ik heb altijd al een passie gehad voor het 

werken met mensen en kinderen. Ik heb heel wat jaren ervaring als gediplomeerd 

Pedagogisch werker en heb zeer veel ervaring opgedaan in het werken met (moeilijk 

opvoedbare) kinderen. Ik heb o.a. gewerkt als hoofd-groepsleider en administratief 

medewerker op een weekend- en logeeropvang voor moeilijk opvoedbare jongeren. 

Daarnaast was ik persoonlijk begeleider vanuit het PGB. Ook heb ik een tijd gewerkt als 

Jongerenwerker bij Maatschappelijk Juridische Dienstverlening. Door ontwikkelingen in de 

markt ben ik als nanny aan de slag gegaan. Vanuit daar was het maar een kleine stap 

naar gastouderconsulent. 

Als ervaren nanny weet ik als geen ander hoe leuk en verantwoordelijk werk een 

gastouder is. De vraagouder(s) en de gastkinderen waren erg gesteld op mij. In mijn 

taak als gastouderconsultent bied ik met persoonlijk en ovezichtelijk contact de juiste 

professionele ondersteuning. 

Liefde, aandacht, veiligheid en betrouwbare opvoeding voor het kind staan bij Jenny’s  

Gastouderbureau centraal. Kortom “Je kostbaarste bezit veilig in betrouwbare handen”. 

Het is van belang dat ouders met een goed gevoel en een gerust hart het huis uit gaan 

en hun kinderen in vertrouwde handen achterlaten. 

Jenny´s Gastouderbureau is vergeleken met vele andere gastouderbureau’s  persoonlijke 

betrokken bij gastouders en vraagouder(s).  

Tegenwoordig kan de gastouder tijdens opvang op allerlei mogelijke manieren (via Whats 

App of een oppas-app) in contact blijven met de vraagouder(s). Hierdoor kunnen 

vraagouder(s) op afstand betrokken zijn tijdens de opvang. Ook vindt Jenny’s  

Gastouderbureau het belangrijk dat de gastouder de dag met de vraagouder(s) 

persoonlijk evaluereert en/of gebruik maakt van een evaluatieformulier of 

evaluatieboekje. Het is voor de vraagouder(s) en gastouder een vrijblijvende keus om 
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van de laatste twee mogelijkheden gebruik te maken, maar wordt vanuit Jenny’s  

Gastouderbureau zeer op prijs gesteld. 

 

1.2 Wat is gastouderopvang? 

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de vraagouder(s) en/of die 

van de gastouder. Het kind draait mee in het gezin van de vraagouder(s) of de 

gastouder, waarbij rekening gehouden wordt met de opvoedingswensen van de 

vraagouder(s). De gastouder kan met de vraagouder(s) individuele afspraken maken 

over de pedagogische invulling van de opvang. De taak van het gastouderbureau ligt 

hierbij vooral op het scheppen van goede voorwaarden en de begeleiding en de bewaking 

van elke specifieke koppeling. Gastouders zijn niet in loondienst van het 

gastouderbureau. Ze melden zich aan bij een gastouderbureau om tegen een vergoeding 

opvang te leveren aan gastkinderen. Afspraken hierover worden vastgelegd in een 

overeenkomst tussen de gastouder en het gastouderbureau. Gastouders geven zelf aan 

hoeveel kinderen ze op willen vangen en op welke tijden ze beschikbaar zijn. Het 

maximaal aantal op te vangen kinderen is 6 inclusief eventuele eigen kinderen onder de 

tien jaar. 

 

Gastouderopvang is een goede aansluiting bij werkende ouders. Deze vorm van opvang 

is flexibel: ouders kunnen het aantal uren afnemen wat zij daadwerkelijk nodig hebben. 

Deze vorm van opvang heeft een aantal specifieke kenmerken, waardoor zij zich 

onderscheiden van opvang in een kinderdagverblijf: 

 De opvang is bij de vraagouder(s) of de gastouder thuis. 

 Persoonlijke aandacht door altijd 1 persoon, dus 1 vast gezicht. 

 De opvang is flexibel en kan daardoor tegemoetkomen aan de specifieke wensen van 

de vraagouder(s). Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over opvangtijden zoals 

voorschoolse opvang, opvang tijdens avonduren, weekenden en vakanties, eten, 

drinken, slapen en wensen van de ouders. 

 De leeftijd van de kinderen kan variëren van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd.   

 De gastouder voldoet aan de door het gastouderbureau opgestelde selectiecriteria. 

 De vraagouder(s) kan zelf kiezen op praktische en organisatorische motieven, 

waarbij de vraagouder(s) eindverantwoordelijk blijft. 

 

Mooie redenen dus om te kiezen voor gastouderopvang via Jenny’s  Gastouderbureau. 

Dit pedagogisch beleidsplan is een belangrijke afspiegeling van de praktijk en wordt 

daarom regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. In dit pedagogisch 

beleidsplan kunt u lezen wat de visie van Jenny’s  Gastouderbureau is in 

gastouderopvang en gastouderbegeleiding. Vraagouder(s) kunnen zich met het 

pedagogisch beleidsplan een voorstelling maken of de pedagogische visie van Jenny’s  

Gastouderbureau aansluit bij hun eigen opvattingen en wensen. Het pedagogisch 

beleidsplan is voor de gastouders een kader waarbinnen zij kunnen werken, maar ze 

moeten zeker hun eigen spontane, gezellige manier en alledaagse omgang met kinderen 

behouden. 

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor alle gastouders en vraagouder(s). 



   

P.b.pl.+inv.sj. Versie 1.01 maart 2020          Jenny’s Gastouderbureau Pagina 6 van 46 

 

Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met Jenny’s  Gastouderbureau via 

onderstaande gegevens.     

      

1.1  Contactgegevens 

Jenny’s  Gastouderbureau 

Consulent: Mevr. Jenny Donkervoort 

 

Adres: Hortensialaan 12-A, 9713 KM Groningen 

Telefoonnummer: 06 - 83 25 85 87 

Email: info@jennysgastouderbureau.nl 

Website: www.jennysgastouderbureau.nl 

KvK nummer: 72290838 

LRK nummer: 759950258 

2 Uitgangspunten, doelstelling en visie 

Jenny’s  Gastouderbureau zorgt voor kinderopvang door te bemiddelen tussen de 

gastouders en de vraagouder(s). Hiervoor hanteert Jenny’s  Gastouderbureau een aantal 

uitgangspunten en een visie op opvoeden. Ook de rol die Jenny’s  Gastouderbureau 

hierin speelt, komt aan bod. 

 

2.1  Uitgangspunten 

Jenny’s  Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken vraagouder(s) 

voor hun kind en mensen die opvang bieden aan kinderen van anderen gastouders. 

Onder gastouders verstaan we; iedereen die voldoet aan de voorwaarden omgeschreven 

in paragraaf 3 “Selectie en deskundigheid van gastouders”. 

Jenny’s  Gastouderbureau wil uw kind een veilige, geborgen en huiselijke omgeving 

bieden. Bij het bemiddelen tussen vraag- en gastouder zoekt Jenny’s  Gastouderbureau 

daarom naar de meest passende match, rekening houdende met de cultuur, achtergrond 

en ideeën over opvoeding van zowel vraag- als gastouder. 

 

2.2 Algemene doelstelling 

Jenny’s  Gastouderbureau heeft als doel; bemiddelen en begeleiden van kinderopvang en 

buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar door gastouders, zodat 

de ouder kan werken en/of studeren. 

 

2.3 Pedagogische doelstelling 

De pedagogische doelstelling van Jenny’s  Gastouderbureau is het bieden van een leef- 

en belevingswereld aan kinderen waarin zij zich kunnen ontwikkelen op sociaal, 

emotioneel, cognitief (verstandelijk), lichamelijk (grove en fijne motoriek) en creatief 

gebied. Dit kan worden bereikt door een omgeving waarin ruimte is voor veiligheid, 

geborgenheid, zelfvertrouwen, respect en zelfstandigheid van het kind. Een wereld 

waarin een kind zichzelf leert ontdekken en ontwikkelen staat hierin centraal. 

 

  

file:///G:/Jenny's%20GOB%20nieuw%202019/Pedagogischbeleid+Werkplan%20Jenny's%20GOB%20versie%201.01%20september%202019/info@jennysgastouderbureau.nl
file:///G:/Jenny's%20GOB%20nieuw%202019/Pedagogischbeleid+Werkplan%20Jenny's%20GOB%20versie%201.01%20september%202019/www.jennysgastouderbureau.nl
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2.4 Visie Jenny’s  Gastouderbureau 

 Het kind staat centraal 

Kinderopvang is een maatschappelijke voorziening met een grote 

verantwoordelijkheid. Gastouderopvang levert een positieve bijdrage aan een 

gezonde ontwikkeling van kinderen. Gastouderopvang staat ten dienste van de 

ouders en het kind. De ouder deelt immers ten alle tijden een deel van hun 

opvoeding met de gastouder. Hierbij staat het kind centraal. Dit betekent dat het 

handelen van Jenny’s  Gastouderbureau gericht is op en uitgaat van het belang van 

de ontwikkeling van het kind. Ieder kind krijgt de mogelijkheid zijn (sociale) 

vaardigheden te versterken en te ontwikkelen. 

 

 Gedeelde verantwoordelijkheid 

Voor vraagouder(s) is gastouderopvang een plek waar ze hun kind(eren) met een 

gerust hart achter kunnen laten. Wederzijds vertrouwen, respect en een goede 

samenwerking tussen de vraagouder(s) en de gastouder is essentieel voor het  

bieden van verantwoorde opvang. Dagelijks evalueren en juiste overdracht van 

zowel de vraagouder(s) naar de gastouder en andersom is hierin erg belangrijk. 

Jenny’s  Gastouderbureau werkt dan ook graag met een dagelijks geschreven 

evaluatie van gastouders naar vraagouder(s). Vraagouder(s) kunnen hierin ook 

schrijven. Het staat zowel de vraagouder(s) als de gastouder vrij hiervan gebruik te 

maken. 

 

 Leren door ervaren 

Jenny’s  Gastouderbureau biedt de ruimte om kinderen aldoende te laten leren. 

Oftewel de wereld zelf ontdekken! Ervaringen nemen een belangrijke plaats in. 

Kinderen moeten volop de gelegenheid krijgen te proberen, te ervaren en hiervan te 

leren. Dit doet Jenny’s  Gastouderbureau door het bieden van thema gerichte 

activiteiten van DoenKids. Deze activiteiten worden aangeboden aan de gastouders, 

die hierin het gastgezin mee kunnen werken. Het doel hiervan is om op een creatieve 

speelse manier het leren te bevorderen d.m.v. verschillende activiteiten zoals o.a. 

lezen, spelletjes, tekenen, knippen, plakken, bakken, dansen, zingen,  het 

bevorderen en ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Door benoemen, 

herhalen, vertellen, tastbaar, hoorbaar en visueel maken van bepaalde kennis krijgt 

het kind de mogelijkheid de wereld om zich heen te leren kennen en begrijpelijk te 

maken.  

 

Wat is DoenKids voor O tot 4 jaar? 

DoenKids heeft een online database ontwikkeld met activiteiten voor baby's, 

dreumesen en peuters. Een ideale ondersteuning voor iedere pedagogisch 

medewerker. Bij iedere activiteit staat omschreven welke ontwikkelingsgebieden er 

worden gestimuleerd. Dit is ook meteen handig voor het maken van nieuwsbrieven 

voor ouder. Via een vrolijk en goed uitziend programma wordt de vraagouder helder 

en uitgebreid geïnformeerd. Als gastouder maak je een handige planning en kun je 

een materiaallijst per programma downloaden. De activiteiten zijn duidelijk 

omschreven en kosten weinig voorbereidingstijd. Inspirerend en tijdbesparend dus. 
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DoenKids en VVE 

DoenKids is geen VVE programma, maar draagt zeer zeker bij aan een positieve  

ontwikkeling van het kind ter voorbereiding op de basisschool. 

 

Welke thema's? 

Natuurlijk bieden wij alle bekende thema's aan, zoals verkeer, ziek en gezond, eet 

smakelijk, familie, dit is mijn huis en ook alle seizoenen komen aan bod. 

Daarnaast heeft DoenKids ook nieuwe thema’s uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

 Op de boerderij 

 lk wil met je trouwen  

 Oranje boven  

 Sprookjes  

 Circus 

 Modderplezier  

 

Jaarlijks voegen ze zeven nieuwe thema's toe! 

Alle illustraties worden speciaal voor DoenKids gemaakt. Ook werken ze met foto's 

en heeft ieder thema een eigen set met woordkaarten in Nederlands en Engels. 

 

In bijlage 2 “Mensen jij en ik” is er een voorbeeld van een themaformulier DoenKids. 

 

 Het stellen van grenzen 

Om kinderen de gelegenheid te geven zich in een veilige, vertrouwde en inspirerende 

omgeving te ontwikkelen, is het belangrijk dat er naast de ruimte, ook structuur 

wordt geboden in de dagelijkse gang van zaken en dat er duidelijke grenzen zijn. 

 

 Jaarlijkse observatie van het kind 

Aan de hand van een observatieformulier kan de gastouder jaarlijks een observatie 

invullen van hoe het kind zich ontwikkelt. Ook staat hierin persoonlijke 

betrokkenheid weer centraal. Ouders vinden het erg leuk dat dit gedaan wordt en het 

verslag kan met de vraagouder(s) en de gastouder besproken worden. Zo is het 

verloop van de ontwikkeling van het kind mooi te volgen. Indien er zorgen zijn wordt 

dit uiteraard door de gastouder met de vraagouder(s) besproken. Uiteraard kan 

(indien nodig) de gastouderconsulent hierin ook een rol spelen. Jenny’s  

Gastouderbureau is geen hulpverlenende instantie, maar kan de vraagouder(s) wel 

van eventueel advies voorzien. Ook zijn de vraagouder(s) en gastouder hier vrij in 

om gebruik van te maken. 
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 Positief benaderen (Triple P methode) 

Jenny’s  Gastouderbureau staat voor een positieve benadering van het kind. Dit 

wordt bereikt door middel van positief gedrag herhaaldelijk te benoemen en 

eventueel te belonen. Hiermee wordt in de opvoeding bepaalde pedagogische 

technieken en beloningssystemen toegepast. Denk bijvoorbeeld aan "speentje weg", 

"goed gegeten", "op het potje plassen" etc. Bij bepaalde gedragsproblematiek kan 

extra positieve ondersteuning worden geboden. 

 

2.5 De vijf basisprincipes van de Triple P methode  

 

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden. 

Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen ongestoord ontdekken en hoeven ouders 

minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende 

activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief 

aandacht vragen en vervelend gedrag. 

 

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning. 

Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. 

Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij 

moeilijkheden. 

 

3. Aansprekende discipline hanteren. 

Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. 

Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere 

manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont. 

 

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind. 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer  ouders te veel van 

het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen 

ontstaan. Ieder kind maakt fouten, niet altijd met opzet. 

 

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen. 

Geen enkele ouder is perfect. Opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. 

Wanneer de ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, 

kunnen ze gemakkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen. 

 

 Openheid en respect 

Jenny’s  Gastouderbureau biedt ouders en kinderen een stabiele en open opvoedsituatie 

aan. Met opvoeden wordt bedoeld dat de volwassene invloed uitoefent onder andere met 

als doel het kind in zijn ontwikkeling te stimuleren. Deze invloed zal soms bewust worden 

uitgeoefend, soms zal dit ook onbewust het geval zijn. De alledaagse omgang tussen 

gastouder en gastkind bevat veel opvoedende aspecten, die veelal onbewust 

plaatsvinden. Van de gastouder wordt verwacht dat zij zorgt voor een klimaat van 

acceptatie, veiligheid en geborgenheid. Hierdoor voelt het kind zich gewaardeerd, durft 

het initiatief te nemen, kan het kind de eigen mogelijkheden ontdekken en 
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zelfvertrouwen ontwikkelen. Ieder mens wordt met openheid en respect benaderd. We 

geven de ruimte aan andere culturen en gewoonten. 

 

2.6 Uitgangspunten Jenny’s  Gastouderbureau 

Jenny’s  Gastouderbureau gaat uit van de vier opvoedingsdoelen van Riksen Walraven. 

Deze vier basisdoelen zijn: 

 

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties. 

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de 

    samenleving eigen te maken. 

 

Deze basisdoelen kan je vertalen in de volgende vragen: 

 

Heeft een kind het naar zijn zin? 

Heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem? 

Heeft een kind met andere kinderen gespeeld? 

Heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan? 

 

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: 

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt, 

staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid bij Jenny’s  

Gastouderbureau wordt bepaald door de gastouder, de ruimte/omgeving en het contact 

met andere kinderen.  

 

De basis in handelen van de gastouder is het bieden van een gevoel van veiligheid aan 

het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de gastouder onmisbaar. Vaste rituelen, 

ritme en regels zorgen ervoor dat het kind zich zeker voelt. Vanuit een veilige basis kan 

het kind de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de gastouder, in een 

vertrouwde omgeving en draagt bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Vanuit een 

veilige gevoel zal het kind zich op allerlei ontwikkelingsgebieden meer ontwikkelen en de 

omgeving gaan ontdekken. Dit komt ten goede aan zowel de emotionele als de sociale 

ontwikkeling. 

Voorbeeld: 

 

Robin (5 jaar) is met de gastouder buiten het spelletje “schipper mag ik over varen” aan 

het spelen. De gastouder doet een beweging voor, Robin doet het na en loopt naar de 

overkant. Gastouder: “Wat goed van jou Robin, nu mag ik een beweging bedenken”. 

Robin is erg blij dat hij nu iets mag bedenken en zegt: “Hinkel op één been naar de 

overkant”. Robin en de gastouder hinkelen samen naar de overkant. Dan valt Robin. 

Auw, een schaafplek op Robins knie. De gastouder neemt Robin meteen op schoot en 

kijkt gauw naar zijn knie. Ze troost Robin en beaamt dat dat geen fijne val was voor 

Robin. Ze geeft Robin een dikke knuffel. Dan zegt de gastouder: “Hey Robin, nu ben jij 

net als een echte piraat op een schip met die mooie plek op je knie”. Zullen we als een 
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piraat naar de overkant lopen? Robin reageert heel erg enthousiast en staat op. Robin 

roept blij: “Jaaa, als een piraat met een lapje voor zijn oog” en hij houdt één hand voor 

zijn oog. Waarop de gastouder antwoord: “Jaaa Robin, dat is een goed idee van jou”. 

Robin pakt de hand van de gastouder vast en samen lopen ze als een piraat naar de 

overkant. Robin is de zere plek op zijn knie alweer helemaal vergeten. 

 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: 

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen 

ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingen 

motorisch, cognitief emotioneel en sociaal.  

 

Elk kind is uniek en waardevol. Accepteer zoals het kind is en heb vertrouwen in het 

vermogen van het kind. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om 

te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het 

leven. Kinderen leren binnen hun eigen vermogen, tempo en op geheel eigen wijze. Jij 

draagt als gastouder bij in deze eigen en unieke ontwikkeling. Kinderen worden in hun 

ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren kruipen en 

lopen), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten) en emotionele ontwikkeling 

(bijv. leren opkomen voor jezelf). 

Door het aanbod van bepaalde activiteiten op het niveau van het kind stimuleer je 

zelfstandigheid en vertrouwen van het kind. Door dingen die het kind doet postief te 

benoemen krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Ook door veranderingen van situaties 

leert het kind flexibel zijn. Door grenzen te stellen weet een kind duidelijk waar het aan 

toe is en zal het beter kunnen omgaan met teleurstellingen. Speel in op de talenten van 

het kind. Waar is het goed in en hoe kun jij als gastouder het kind nog beter stimuleren 

in persoonlijke competenties.  

 

Voorbeeld: 

 

De gastouder gaat een aantal weken achter elkaar elke vrijdagochtend samen met 

Rowan (2 jaar) naar Peutergym. Rowan vindt het in het begin maar spannend in de kring 

met al die onbekende mensen en gaat op de schoot van de gastouder in de kring zitten. 

Samen klappen ze in hun handen bij een welkomstliedje. Ook al die klim- en 

klautertoestellen vindt Rowan maar spannend. De gastouder doet daarom eerst wat 

grondspelletjes en laat Rowan ontdekken wat ze wil. Uiteindelijk klimt Rowan bij een 

bank omhoog. “Wat goed van jou Rowan” zegt de gastouder. “Wil je er nu ook vanaf 

springen?” Maar dat vindt Rowan nog een beetje eng en rijkt haar armen naar de 

gastouder die haar vervolgens opvangt. Dan klimt Rowan nog 10 keer het bankje op en 

af. Ze geniet intens van deze prestatie. Dan wil Rowan wel verder ontdekken en wandelt 

vol goede moed op de trampoline af. Rowan klimt de trampoline op, maar er staat al een 

ander kindje op. “Even wachten op ik beurt Rowan”, zegt de gastouder. Rowan stribbelt 

even tegen, maar wacht netjes op haar beurt. Het wachten wordt beloond met een 

aantal trampline sprongen. Dan moet Rowan er weer af voor het volgende kindje. Rowan 

wil dat niet en begint keihard te huilen. De gastouder stelt haar gerust en zegt: “Als we 

achteraan in de rij aan sluiten, mag je straks nog een keer”. Gauw sluit Rowan achteraan 
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in de rij en kan ze niet wachten tot ze weer een spron mag wagen. “Keurig netjes op je 

beurt gewacht” zegt de gastouder als ze weer aan de beurt is. Rowan straalt van geluk 

en durft bij elke peutergym die weer komt steeds meer. 

 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: 

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen 

communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. 

Door het leren van sociale competenties geeft je aan kinderen de kans om zich te 

ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. 

 

Voorbeeld: 

Uit school komt Nima (5 jaar) keurig netjes aan de gastouder vragen of ze met een 

vriendinnetje mag spelen. De gastouder zegt dat dit wel mag. Dan komt er een ander 

vriendinnetje van Nima bij, die ook graag met Nima wil spelen. De gastouder zeg tegen 

Nima dat met twee kindje spelen een beetje teveel wordt. Nima zegt tegen het 

vriendinnetje dat zij dan een andere keer mag spelen, omdat een ander vriendinnetje het 

als eerste vroeg. Dat vindt het vriendinnetje goed. Samen lopen Nima en haar 

vriendinnetje hand in hand naar de fiets om naar huis te gaan. Het vriendinnetje van 

Nima krijgt haar fiets niet uit het fietsenrek. “Misschien kan ik vriendinnetje even helpen 

Nima?” vraagt de gastouder. Nima loopt op haar vriendin af en vraagt; “Zal ik ik even 

helpen?”. Waarop het vriendinnetje antwoordt: “Ja graag”. Samen trekken ze de fiets 

eruit. Het lukt! Enthousiast zegt de gastouder: “Jeah, jullie zijn een paar sterke meiden, 

wat lief dat je even geholpen hebt Nima”. Nima en haar vriendin fietsen naast elkaar 

naar huis en overleggen wat ze straks allemaal zullen gaan doen. Dat belooft een 

gezellige middag te worden. 

 

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, en de cultuur van 

een samenleving eigen te maken: 

Kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: ik mag 

een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de 

dagelijkse omgang met de kinderen probeer je ze dit bij te brengen. Dit basisdoel is de 

kern van de opvoeding. Je laat kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden 

maar ook met omgangsvormen in onze samenleving. 

 

Voorbeeld:  

Luca, de oudste zoon (13 jaar) in het gastgezin, heeft besloten, om net als zijn vader, 

geen vlees meer te eten. Hij wordt vegetariër. Aan tafel ontspint zich hierover een 

gesprek, waarbij Nadia, het gastkindje van zes, vertelt dat zij geen varkensvlees eet 

omdat ze moslim is. Er komt een heel gesprek op gang over wat iedereen belangrijk 

vindt in het leven. Esmee en Lana, de andere twee gastkinderen (beide 10 jaar) snappen 

nu eigenlijk pas hoe het zit met wel of niet vlees eten. Ze besluiten dat een broodje 

(runder)knakworst toch wel erg lekker is.  
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2.7 De rol van Jenny’s  Gastouderbureau bij de verzorging en opvoeding van 

gastkinderen 

Jenny’s  Gastouderbureau staat voor goede kwaliteit in de opvang. Dit is mogelijk door 

voorwaarden te scheppen, die nodig zijn om de opvang bij de gastouder thuis goed te 

laten verlopen. 

 

De voorwaarden waar Jenny’s  Gastouderbureau aan moet voldoen: 

 Het selecteren van gastouders vindt plaats aan de hand van criteria en 

randvoorwaarden voor de opvang van kinderen en gastouders. Dit houdt in dat met 

name de punten als opvoedkundige kwaliteiten, motivatie, veiligheid, hygiëne en 

zorgvuldigheid tot stand komen bij de koppeling tussen de vraagouder(s) en 

gastouders. De wensen van de vraagouder(s) vormen hierbij een uitgangspunt en er 

wordt gezocht naar een zo goed mogelijke aansluiting tussen de wensen van de 

vraagouder(s) en de mogelijkheden van de gastouders. 

 Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar worden opgevangen. Daarbij 

worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld. 

 Er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk worden opgevangen, als deze kinderen 

allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. 

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

maximaal twee kinderen van 0 jaar. Ook hierbij geldt weer dat dit inclusief eigen 

kinderen van deze leeftijd is. 

 Worden er kinderen tot 1,5 jaar opvangen, dan moet de gastouder een aparte 

slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is 

afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. 

 Bij 4 of meer kinderen is er een achterwacht die in het geval van calamiteiten snel 

aanwezig kan zijn. De gastouder draagt er zelf zorg voor dat deze aanwezig is en 

vermeld de achterwacht in het informatieformulier "gegevens vraagouder(s) en 

gastouder". 

 Het totaal aantal aanwezige kinderen (ook langdurig spelende kinderen in het 

oppasgezin) mag niet boven het maximum uit komen. 

 Jenny’s  Gastouderbureau doet jaarlijks een risico-inventarisatie op kwaliteit, 

veiligheid en gezondheid in de woning waar de opvang plaatsvindt. Wanneer er 

verbetering of aanpassingen nodig zijn, stelt Jenny’s  Gastouderbureau een plan van 

aanpak op met daarin de gestelde termijnen waarbinnen de actiepunten uitgevoerd 

dienen te zijn. Jenny’s  Gastouderbureau controleert dit aan de hand van dit plan en 

de daarop gestelde termijnen. 

 De gastouder draagt zelf verantwoordelijkheid  voor de manier van omgang 

(verzorgen en opvoeden) van het gastkind. Indien de gastouder ergens tegenaan 

loopt zal hij/zij dit kenbaar maken aan de vraagouder(s). 

 Met het opstellen van dit pedagogisch beleidsplan draagt Jenny’s  Gastouderbureau 

de verantwoordelijkheid het beleid zo uit te voeren dat de vraagouder(s) er vanuit 

kan gaan dat de opvang op verantwoorde wijze plaatsvindt. Begeleiding en selectie 

van gastouders zijn middelen om dit beleid uit te voeren. Controle van deze 

uitvoering vindt plaats door vastgestelde evaluatiemomenten en risico-

inventarisaties omtrent gezondheid en veiligheid tijdens de huisbezoeken. Hierin 

kunnen ook niet ingeplande (onverwachte) bezoeken plaats gaan vinden. 
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 Er is geen sprake van een werkgever-werknemer relatie tussen Jenny’s  

Gastouderbureau en de gastouder. Er zal tijdens de opvang aan de randvoorwaarden 

voldaan moeten worden. Als echter blijkt dat de gastouder niet aan deze 

voorwaarden voldoet, zal Jenny’s  Gastouderbureau dit bespreken met de gastouder. 

Indien er daarna geen verbetering optreedt kan Jenny’s  Gastouderbureau besluiten 

de gastouder uit te schrijven. 

 Jenny’s  Gastouderbureau beschikt over een aantal protocollen zoals protocol bij 

kindermishandeling, wiegendood, ongeval, veiligheid en gezondheid. 

 Jenny’s  Gastouderbureau zal worden aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. 

 Jenny’s  Gastouderbureau zal in de toekomst bij meer dan 50 aangesloten 

gastouders beschikken over een oudercommissie. Ouders kunnen via de consulent 

van Jenny’s  Gastouderbureau terecht voor adviesvragen. Ook zal Jenny’s  

Gastouderbureau de  ouders via een nieuwsbrief op de hoogte brengen van 

eventuele veranderingen etc.   
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3 Selectie en deskundigheid van gastouders 

De gastouder gaat op een verantwoordelijke manier om met de vraagouder(s). Dat wil 

zeggen de vraagouder(s) kan rekenen op de afspraken die gemaakt worden m.b.t. de 

afgesproken dagen wannneer opvang geboden wordt. Maar ook het tijdig en correct 

(af)melden bij ziekte- of vakantiedagen (zie aanvullende algemene voorwaarden). 

Daarnaast draagt de gastouder ook een zeer grote verantwoordelijkheid ten opzichte van 

het gastkind. De gastouder is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid 

van het kind tijdens de opvang. Ook heeft de manier van omgang van de gastouder 

invloed op de ontwikkeling van het gastkind. 

 

3.1 Selectie gastouders 

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hanteert Jenny’s  Gastouderbureau selectiecriteria 

bij het selecteren van gastouders. Wanneer een goede match tussen de gastouder en het 

gastgezin is gevonden, wordt op grond van de totale indruk besloten of de gastouder wel 

of niet ingeschreven wordt als potentiele gastouder. Wanneer besloten wordt de 

gastouder niet in te schrijven, wordt de reden hiervan vermeld aan de betreffende 

persoon. De selectiecriteria kunt u vinden op pagina 20 t/m 26 onder hoofdstuk 10 

(Deskundigheidseisen gastouders en beroepskrachten voorschoolse educatie). 

 

3.2 Deskundigheid gastouders 

Een gastouder moet in het bezit zijn van de volgende diploma’s: 

 

 Goedgekeurde EHBO-certificaten voor gastouders o.a: 

 Eerste Hulp aan kinderen van het Oranik Kruis; 

 Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert; 

 Acute Zorg bij kinderen van NIKTA; 

 Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA; 

 Eerstehulpverlener van NIKTA; 

 Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert; 

 Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen 

van Stichting LPEV; 

 Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis; 

 Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor 

Bedrijfshulpverlening. 

 Minimaal het MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn, een EVC- 

Certificaat van voor 1 januari 2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle 

zie paragraaf 10 “Selectiecriteria gastouders” en paragraaf 11 “Lijst met 

deskundigheidseisen gastouders en beroepskrachten voorschoolse educatie”. 

 

Wanneer een gastouder aan alle eisen en voorwaarden voldoet, wordt de gastouder 

ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en peuterspeelzalen. Dit 

register kan bekeken worden door de belastingdienst om te controleren of de ouders 

recht op kinderopvangtoeslag hebben,  maar ook door de GGD, welke controleert of een 

gastouder verbonden is aan een geregistreerd bureau. 
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Jenny’s  Gastouderbureau verwacht van de gastouders een open houding ten opzichte 

van de vraagouder(s) en Jenny’s  Gastouderbureau. Gastouders staan open voor 

eventueel (opbouwende) kritiek van vraagouder(s) en het bespreken hiervan. Ook 

informeren de gastouders Jenny’s  Gastouderbureau over het verloop van de opvang en 

zijn bereid om zaken betreft de opvang met Jenny’s  Gastouderbureau te bespreken. 

4 Veiligheid en geborgenheid bij de gastouder 

In de ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat kinderen zich veilig en 

geborgen voelen bij de gastouder. Het is van belang dat het kind de volwassene 

vertrouwt als basis voor een goede ontwikkeling in het zelfvertrouwen van het kind. 

Wanneer het kind zich prettig voelt om vanuit zijn/haar eigen huis iets mee te nemen 

naar het (andere) huis waar de gastouder zich bevindt, kan het kind iets vertrouwds als 

een knuffeltje of ander speelgoed meenemen waaraan het kind gehecht is. In de 

volgende paragrafen is een beschrijving te vinden van manieren waarop de gastouder de 

veiligheid en geborgenheid van het kind kan bevorderen en waarborgen. 

 

4.1 Opvoedkundig klimaat 

Het is aan de gastouder een sfeer te creëren waarin het kind zich prettig voelt. De 

gastouder heeft op de eerst plaats alle geduld en aandacht (luisteren, knuffelen, 

meespelen, troosten) voor het kind en zijn gevoelens en neemt de mening van het kind 

serieus. Het is ook belangrijk het kind op gepaste momenten even zelfstandig te laten 

spelen en te observeren wat het kind nodig heeft. Moet het kind bijvoorbeeld meer 

gestimuleerd worden in zijn ontwikkeling? Heeft het ander speelgoed nodig of een andere 

activiteit? Is het kind rustig of juist druk? Hoe is zijn/haar concentratie en wat voor 

invloed heeft de omgeving op dat moment op het kind? Is er bijvoorbeeld teveel 

speelgoed, waardoor er teveel prikkels ontstaan of is het kind snel afgeleid? 

 

4.2 Voorspelbaarheid in de omgeving van de gastouder 

Het is belangrijk dat de gastouder de omgeving van het kind kan voorspellen. Dat geeft 

een kind zekerheid. Structuur is hierin een belangrijk onderdeel. Zo zal het kind met een 

bepaalde dagindeling weten waar het aan toe is en zullen er herkenbare momenten voor 

het kind ontstaan. Ook geven vaste plekken van opgeborgen speelgoed en materialen 

een gastkind houvast in patronen. 

 

4.3 Voorspelbaarheid in gedrag van de gastouder 

De gastouder dient in zijn/haar houding voorspelbaar te zijn. Het kind moet kunnen 

bouwen op dat wat de gastouder zegt. Duidelijkheid en consequent zijn in afspraken en 

regels spelen hierin een grote rol. 

 

4.4 Gezondheid van het gastkind 

Het is de taak van de gastouder om de gezondheid van het kind goed in de gaten te 

houden. Vraagouder(s) en gastouder spreken onderling af wat te doen als het kind ziek is 

of zich niet lekker voelt. Indien nodig wordt het gebruik van medicijnen besproken en/of 

vastgelegd op een formulier ‘medicatie toedienen’ en door de vraagouder(s) 

ondertekend. Bij het vermoeden van kindermishandeling heeft Jenny’s  Gastouderbureau 
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protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn te vinden in de informatiemap en op de 

website. Indien de vraagouder(s) een vermoeden heeft van mishandeling door de 

gastouder of een huisgenoot van de gastouders, kan de vraagouder(s) contact opnemen 

met Jenny’s  Gastouderbureau. De gastouder is ook op de hoogte van de route bij 

signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook voor klachten betreffende het 

functioneren van de gastouder kan de vraagouder(s) bij de consulent terecht. De 

consulent adviseert en kan indien gewenst bemiddelen. Ook heeft Jenny’s  

Gastouderbureau een klachtenreglement. 

 

4.5 Veilige en gezonde gastouderopvang 

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen graag ontdekken. Opgroeien 

gaat soms dan ook letterlijk met vallen en opstaan. Door kinderen veilig en hygiënisch 

gedrag aan te leren en voor een gezonde omgeving te zorgen lopen ze minder risico. 

Een Risico-Inventarisatie Gezondheid en Veiligheid ‘s inventarisatie is een jaarlijks 

terugkerend instrument om de veiligheid en hygiëne in de woning waar de opvang 

plaatsvindt te waarborgen. Wanneer na een inventarisatie is gebleken dat er 

aanpassingen en/of verbeterpunten zijn, wordt een plan van aanpak opgesteld met 

daarin genoemde termijnen waarbinnen de aanpassingen uitgevoerd moeten zijn. Jenny’s  

Gastouderbureau controleert of binnen de termijnen de aanpassingen op juiste wijze zijn 

uitgevoerd. 

5 Wennen 

Het is belangrijk voor de vraagouder(s), gastouder en het kind dat er een wenperiode 

plaatsvindt. In deze wenperiode wordt de basis gelegd voor een vertrouwensband tussen 

het gastkind, gastouder en de vraagouder(s). 

  

Een positieve wenperiode is van groot belang voor het slagen van de koppeling. De 

tijdsperiode die hieraan wordt vastgelegd, is afhankelijk van de leeftijd van het kind en 

het kind zelf. Het is voor het kind en de gastouder van belang dat zij zich goed voelen bij 

de nieuwe situatie. Het kan ook zijn dat de overdracht van de vraagouder(s) naar de 

gastouder voor de zorg van het kind wat meer tijd kost. Dit kan per kind verschillend 

zijn. Voor zowel de vraagouder(s) als de gastouder geldt dat de overdracht duidelijk is 

voor vertrek van de vraagouder(s). 

 

De eerste maand van de opvang wordt als proefperiode gezien. Het wennen aan elkaar 

vindt in eerste instantie plaats door een aantal bezoeken door of aan de gastouder 

voorafgaand en tijdens de proefperiode. 

Het kind zal steeds meer gewend raken aan de gastouder of het huis waarin de 

gastouder de opvang verzorgt. Ook de gastouder zal steeds meer gewend raken aan het 

kind. Wanneer na de proefperiode echter blijkt dat het kind niet gewend kan raken aan 

de gastouder of plek waarin in het kind zal worden opgevangen, zal met elkaar 

besproken worden of deze gastouder of gastgezin de juiste plek is voor het kind.   
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6 Uitwerking visie Jenny’s  Gastouderbureau 

 

6.1 De rol van de gastouder 

De gastouder speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Een gastouder 

zorgt ervoor dat een kind zich altijd in een veilig omgeving bevindt. 

 

6.2 Voorbeeldfunctie gastouder 

De gastouder dient zich er bewust van te zijn dat deze een spiegel is in de opvoeding van 

het kind. Het kind zal dan ook alles wat de gastouder doet overnemen, zowel negatief als 

positief. De gastouder behoort zich fatsoenlijk en netjes te gedragen. De gastouder dient 

normen en waarden te hanteren. Dit betekent dat de gastouder mag ingrijpen door 

bijvoorbeeld corrigeren, vragen stellen en uitleg geeft aan waarom iets niet geaccepteerd 

wordt etc. Het is belangrijk dat de gastouder in dergelijke situaties rustig en consequent 

blijft. 

 

6.3 Samenwerking tussen vraagouder(s) en gastouders 

Vraagouder(s) en gastouder moeten duidelijk met elkaar overleggen over de verzorging 

en de opvoeding van het kind. Het is van belang dat bij zowel de gastouder thuis als de 

gastouder aan huis duidelijkheid is wat betreft gewoontes en regels. Zoals bijvoorbeeld 

computer, tablet, tv kijken, snoepen etc. Het is niet onoverkomelijk dat er in dagelijkse 

omgang verschillen zullen zijn, maar het is wel belangrijk bepaalde opvattingen en 

wensen te bespreken in een kennismakingsgesprek. Ook hierbij speelt wederzijds respect 

tussen de vraagouder(s) en de gastouder een grote rol. En daar wordt de basis gelegd 

van waaruit met elkaar gewerkt zal worden. 

 

Indien het kind bij de gastouder grenzen op zoekt die kunnen verschillen van de 

leefsituatie bij de ouders is het aan de gastouder hierover in gesprek te gaan met de 

vraagouder(s). Middels een gesprek kunnen elkaars verwachtingen worden uitgesproken 

en heeft men duidelijker voor ogen wat er van elkaar verwacht wordt. Zo kunnen 

eventuele problemen worden opgelost. Indien nodig kan de de consulent van Jenny’s  

Gastouderbureau bemiddelen. Het is wel van belang te vermelden dat het contact tussen 

de gastouder en de vraagouder(s) van zakelijke aard is, maar dat neemt niet weg dat 

men elkaar steeds beter zal gaan leren kennen. 

 

6.4 Afspraken voor wat betreft ziekte, vakanties en vrije dagen. 

 De gastouder en de vraagouder(s) verbinden zich om voorgenomen vakanties en 

vrije dagen, waarop opvang geboden kan worden respectievelijk niet gewenst is, 

zo vroeg mogelijk doch ten minste 1 maand van te voren schriftelijk aan elkaar te 

melden. Voor zover bij het sluiten van deze overeenkomst al voorgenomen 

vakanties bekend zijn, zijn deze vermeld in een bijlage van de overeenkomst 

tussen vraagouder(s)-gastouder.  

 Alleen in onderling overleg kunnen partijen van deze termijn van 1 maand 

afwijken bij het maken van andere afspraken over dagen waarop opvang en 

verzorging niet geboden kan worden respectievelijk niet gewenst is.  
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 Indien de vraagouder(s) niet of minimaal 4 dagen van te voren de gastouder 

kenbaar heeft gemaakt dat geen opvang en verzorging gewenst is, heeft de 

gastouder recht op de overeengekomen vergoeding voor de uren die zijn 

afgesproken in verband met zijn/haar beschikbaarheid voor opvang.  

 Bij ziekte van de gastouder stelt hij/zij de ouder hiervan zo spoedig mogelijk in 

kennis. Tijdens ziekte van de gastouder wordt de gastouder niet doorbetaald.  

 

7 Begeleiding tijdens de koppeling 

Jenny’s  Gastouderbureau biedt ondersteuning in het opvangen van gastkinderen. De 

ondersteuning van Jenny’s  Gastouderbureau bestaat uit: 

 

7.1 Het evaluatiegesprek met vraagouder(s) en gastouder 

Is er een juiste koppeling tot stand gekomen, dan zal het eerste evaluatiegesprek na 

6 maanden door Jenny’s  Gastouderbureau plaatsvinden tussen de vraagouder(s) en de 

gastouder. Daarna zal er jaarlijks een persoonlijk gesprek plaatsvinden met alle partijen. 

In dit gesprek zal worden besproken en afgestemd hoe de opvang verloopt en of de 

vraagouder(s) en de gastouder hierover nog tevreden zijn. 

 

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: 

1. Hoe is het contact tussen de gastouder en het gastkind? 

2. (Bij de gastouder in huis) Hoe verloopt het contact tussen het gastkind en andere 

bewoners bij de gastouder? 

3. Hoe gaat de opvoeding, het slapen, eten, spelen etc.? 

4. Kan er informatie worden uitgewisseld tussen vraagouder(s) en gastouder? 

5. Bespreken van nakomen onderlinge afspraken. 

6. Kunnen eventueel afspraken worden bijgesteld of toegevoegd? 

 

7.2 Jaarlijkse Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Minimaal 1x per jaar legt Jenny’s  Gastouderbureau een vervolgbezoek af bij de 

gastouder aan huis waar de opvang plaatsvindt. Het doel hiervan is om de gastouder te 

ondersteunen, in contact te blijven en de ontwikkeling van de opvang te volgen. 

Ook inventariseert Jenny’s  Gastouderbureau de risico's met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid (RI&E). Indien nodig volgt er een plan van aanpak met verbeterpunten en 

eventuele  aanpassingen die zullen moeten plaats vinden. 

 

7.3 Bemiddeling bij problemen 

Jenny’s  Gastouderbureau is er ook om te bemiddelen bij problemen. Jenny’s  

gastouderconsulent is een buitenstaander van de direct betrokkenen en kan de situatie 

op afstand bekijken. Hierdoor kan ruimte ontstaan tussen de gastouder en de 

vraagouder(s) waardoor er eventueel nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden 

betreffende de opvang. Zo kan de opvang op positieve wijze worden voortgezet. 

Wanneer blijkt dat de samenwerking tussen vraagouder(s) en gastouder echt niet meer 

goed verloopt zal de opvang worden beëindigd. En zal (hoe spijtig ook) de overeenkomst 

worden ontbonden en afgesloten. Gebeurd dit binnen een half jaar dan zijn er mogelijk 

kosten aan verbonden. Hierover meer in de algemene voorwaarden. 
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7.4 Thema-avonden 

Jenny’s  Gastouderbureau organiseert in de toekomst thema-avonden voor zowel 

vraagouder(s) als gastouders. Deze avonden zijn tevens een ontmoetingsplek voor 

vraagouder(s) en de gastouders, het ondersteunen, het uitwisselen en overdragen van 

informatie. Op deze avonden komen verschillende thema's zoals de opvoeding en 

ontwikkeling van het kind, veiligheid en gezondheid, het omgaan met huiselijk geweld en 

kindermishandeling aan bod. 

8 Eisen opvanglocatie bij de gastouder aan huis 

Indien de opvang bij de gastouder plaatsvindt, dient de opvanglocatie aan onderstaande 

eisen te voldoen. Deze eisen worden door Jenny’s  Gastouderbureau getoetst door middel 

van een huisbezoek in de woning waar opvang plaats zal vinden. 

  

Algemeen: 

De opvanglocatie is ALTIJD rookvrij en er zijn werkende rookmelders aanwezig op de 

opvanglocatie!!! 

 

Speelruimte: 

Er is een veilig en verantwoorde ruimte aanwezig om te spelen, die afgestemd is op het 

aantal en de leeftijd van de kinderen. Het speelgoed is gevariëerd, uitdagend en 

stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatieve eigenschappen van een kind. 

Spel, bewegen, muziek, zingen en voorlezen behoren tot dagelijkse activiteiten. Hiervoor 

kan ook het DoenKids programma worden gebruikt. 

 

Slaapruimte: 

Kinderen hebben een goed geventileerde ruimte nodig om in te slapen. Deze moet 

afgestemd zijn op het aantal en de leeftijd van de kinderen.    

 

Buitenspeelmogelijkheden: 

De gastouder biedt buitenspeelmogelijkheden (eigen tuin of een buitenspeelplaats in de 

directe omgeving), die voldoen aan de veiligheidsnormen afgestemd op het kind en de 

leeftijd van het kind. 

 

8.1 Indeling van de woon en leefruimte 

Met de leef- en woonruimtes wordt bedoeld alle ruimtes en plaatsen waar de kinderen 

zich kunnen bevinden. Zo kan er in de woonruimte een speelhoekje worden gecreëerd, 

maar dit betreft ook de buitenruimte waarin gespeeld wordt. De speelruimtes moeten 

een herkenbare, vertrouwde, uitdagende plek zijn voor de ontwikkeling van het kind. 

Meestal spelen kinderen graag in de buurt van volwassenen. Sommige kinderen hebben 

behoefte aan minder prikkels. Een aparte speelruimte kan dan (indien mogelijk) een 

uitkomst zijn. 

 

8.2 De ruimte voor baby’s in de leeftijd van 0-15 maanden 

Het is van de belang dat deze speelruimte veilig is met passende (zachte, geluid 

makende) speeltjes die de zintuigen stimuleren. Baby's ontdekken veel door het voelen 

(in de mond stoppen) van verschillende materialen. 
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8.3 De ruimte voor peuters in de leeftijd van 15 maanden tot 4 jaar 

Als kinderen gaan lopen, moet er voldoende mogelijkheid zijn voor fantasiespel (spelen 

met poppen of de aanwezigheid van een keukentje), creatief spelen, tekenen, kleuren en 

knutselen. Voor de motorische ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van 

loopfietsjes, driewielers, bal spelen, klim- en klauterspeelgoed (trampoline, schommel, 

glijbaan, zandbak) in de tuin of in de omgeving van het huis waar opvang geboden 

wordt. Simpele materialen als potten, pannen, stokjes, water en zand kunnen soms ook 

voldoende zijn. Tevens draait dit bij aan groene opvang. Ook hierin is het van groot 

belang te letten op veiligheid. Een kind ontwikkelt zich in deze leeftijd met vallen en 

opstaan, dus zal goed in de gaten gehouden moeten worden bij het gebruik van grote 

(gevaarlijkere) materialen. 

 

8.4 De ruimte voor kleuters in de leeftijd van 4-6 jaar 

Kleuters leren en ontwikkelen veel wanneer ze naar de basisschool gaan. Vaak passen ze 

het geleerde van school ook thuis toe. Sommige kinderen kunnen het nodig hebben even 

bij te komen. Na schooltijd is het voor het kind fijn als er thuis ruimte is voor 

ontspanning, tv kijken, zelf spelen, knutselen, buitenspelen etc. Het is van belang vanaf 

deze leeftijd al duidelijke afspraken en regels met het kind te maken over gewenste 

tijden en duur van bijvoorbeeld tv kijken, tablet, computeren. Zo kan spelenderwijs ook 

besef van tijd aangeleerd worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van leeftijd en 

ontwikkeling. Jenny’s  Gastouderbureau streeft ernaar zoveel mogelijk buiten (in de 

natuur) spelen. Ook gaan de kinderen in deze fase vaak spelen met en vriendjes en 

vriendinnetjes van school. 

 

8.5 De ruimte voor het basisschoolkind in de leeftijd van 6-12 jaar 

Kinderen in deze leeftijd spelen graag buiten met vriendjes en vriendinnetjes of vinden 

het fijn om te ontspannen achter de tv, tablet of computer. Het is fijn als er voor deze 

kinderen ruimte is voor het maken van huiswerk. Ook is het behulpzaam om afspraken te 

maken of het aan de gastouder is om het kind hierin te ondersteunen en/of te 

begeleiden. Ook in deze ontwikkelingsfase wordt het buiten  spelen zoveel mogelijk 

gestimuleerd. 

9 De houdbaarheid van het Pedagogisch Beleidsplan 

De vraagouder(s) en de gastouder wordt geïnformeerd over de inhoud van het 

Pedagogisch Beleidsplan zodat zij deze kennis kunnen toepassen. Pedagogisch beleid is 

onderhevig aan maatschappelijke veranderingen en inzichten. Het pedagogisch beleid 

vraagt om betrokkenheid van de ouders. In samenwerking met de vraagouder(s) kan 

vanuit de oudercommissie het Pedagogisch Beleidsplan regelmatig worden geëvalueerd, 

bijgesteld en verbeterd worden. Alle betrokken partijen ontvangen dit Pedagogisch 

Beleidsplan van Jenny’s  Gastouderbureau. De gastouder ontvangt van Jenny’s  

Gastouderbureau een invulsjabloon “Pedagogisch werkplan” (zie bijlage 3). welke 

ingevuld kan worden door de gastouder en met de consulent besproken en regelmatig  

geëvalueerd zal worden.   
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10 Selectie criteria gastouders 

De hierna genoemde criteria worden getoetst door Nanny Jenny’s  gastouderconsulent en 

de ouder, dit in samenspraak met de gastouder: 

 De Gastouder moet minimaal in het bezit zijn van het MBO-2 diploma Helpende Zorg 

en Welzijn, een EVC-certificaat van voor 1 januari 2012 of een diploma als vermeld 

op bijlage 1: “Opleidingen, Beroepsopleidingen en Certificaten”, waaruit blijkt dat de 

gastouder voldoet aan alle competenties van deze MBO-2 opleiding. 

 De Gastouder dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen 

van het Oranik Kruis, NIKTA, NedCert of Rode Kruis. 

 De Gastouder moet minimaal 18 jaar zijn. 

 De Gastouder moet in staat en bereid zijn op een open wijze het eigen handelen te 

bespreken met de ouder en regioconsulent. 

 De Gastouder moet beschikken over kennis ten aanzien van de ontwikkeling van 

kinderen en positief staan ten opzichte van pedagogische doelstellingen en het in de 

praktijk brengen daarvan. 

 De gastouder moet het pedagogisch beleidsplan goed bestuderen en een 

pedagogisch werkplan in vullen. De consulent van Jenny’s  Gastouderbureau kan 

hierin ondersteuning in bieden.  

 De Gastouder moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken en 

verklaren in staat te zijn om op een professionele manier contact met de ouder te 

onderhouden en afspraken te maken. 

 De Gastouder moet respect hebben en open staan voor andere gewoontes, culturen, 

levenswijzen en opvoedingsideeën. 

 De Gastouder moet respect hebben voor privacy gevoelige gegevens van ouder en 

kinderen. 

 De Gastouder speelt geen informatie door aan derden. 

 De Gastouder moet bereid zijn tot samenwerking met Gastouderland en tot het 

volgen van aanvullende cursussen/trainingen/biikenkomsten die gerelateerd zijn aan 

de opvangtaak. 

 De Gastouder moet een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal. 

 De Gastouder is lichamelijk en geestelijk voldoende gezond om voor de opvang zorg 

te dragen. 

 De Gastouder verklaart hieromtrent geen informatie achter te houden. 

 De Gastouder moet bij het gebruik van een auto in het bezit zijn van een inzittenden 

verzekering. 

 

10.1 Belangrijke regels voor de vraagouder(s) 

 De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal 

uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk: werkt de gastouder één 

uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag.  

Indien dit wel het geval is, zal er een extra gastouder moeten worden 

ingezet. 
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11 Deskundigheidseisen gastouders  

 

Zie bijlage 1: “Opleidingen, Beroepsopleidingingen en Certificaten” en 

beroepskrachten voorschoolse educatie. 
In de Wet regeling kinderopvang en kwaliteitseisen (wko) zijn de eisen vermeld die 

gesteld worden aan gastouders en dan met name artikel 10. Voor de volledige tekst van 

deze wet klikt u hier. Geldend van 01-03-2018 t/m 30-06-2018. 

 

11.1 CAO Kinderopvang gastouder/bemiddelingsmedewerker 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/gastouder-loondienst-en-

bemiddelings-medewerker 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2018-03-01#Paragraaf4
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/gastouder-loondienst-en-bemiddelings-medewerker
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-kinderopvang/gastouder-loondienst-en-bemiddelings-medewerker
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Bijlage 1: “Opleidingen, Beroepsopleidingingen en Certificaten”. 

 

Artikel 10 

1. Voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang worden de 

volgende beroepsopleidingen als beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 

onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, aangewezen: 

 Helpende Zorg en Welzijn 2; 

 Helpende welzijn 2; en 

 Helpende breed 2; 

 Helpende sociaal agogisch werk 2; 

 Verzorging assistent(e). 

2. In aanvulling op het eerste lid kan de minister op aanvraag besluiten een 

beroepsopleiding, waarvan het curriculum voor ten minste 90% vergelijkbaar is met 

het curriculum van een van de beroepsopleidingen, genoemd het eerste lid, onder a, 

of waarvan het curriculum identiek is aan het curriculum van een van de 

beroepsopleidingen, genoemd in het eerste lid, aan te wijzen als een 

beroepsopleiding waarmee de aanvrager, indien hij in het bezit is van een 

getuigschrift van deze beroepsopleiding, eveneens voldoet aan de in artikel 13, eerste 

lid, onderdeel a, van het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang opgenomen eis. 

3.  De minister stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de aanwijzing, bedoeld in     

     het tweede lid, plaatsvindt. 

 

Artikel 10a 

1. Voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, worden de 

volgende beroepsopleidingen als beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, 

onderdelen c, d, of e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, aangewezen: 

a. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang; 

 Onderwijsassistent; 

 Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs); 

 Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang; 

 Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang; 

 Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang; 

 Pedagogisch Werker niveau 3; 

 Pedagogisch Werker niveau 4; 

 Sociaal-Cultureel Werker (SCW); 

 Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3); 

 Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4); 

 Sport en Bewegen (niveau 3 en 4); 

 Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4); 

 Sport- en bewegingsleider (niveau 3); en 

 b. A verpleegkundige; 

 Activiteitenbegeleider (AB); 

 Activiteitenbegeleiding (AB); 

file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0007625&artikel=7.2.2&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0007625&artikel=7.2.2&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0007625&artikel=7.2.2&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0007625&artikel=7.2.2&g=2018-04-22&z=2018-04-22
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 Agogisch Werk (AW); 

 Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW); 

 Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW); 

 Akte hoofdleidster kleuteronderwijs; 

 Akte Kleuterleidster A; 

 Akte Kleuterleidster B; 

 Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs; 

 Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen; 

 Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs; 

 Arbeidstherapie (AT); 

 A-Verpleegkundige; 

 A-verpleegster; 

 A-verpleger; 

 B Verpleegkundige; 

 B-Verpleegkundige; 

 B-verpleger; 

 CIOS algemeen sportleider/ster; 

 Cultureel werk (CW); 

 Diploma A (ziekenverpleging); 

 Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind; 

 Getuigschrift A (ziekenverpleging); 

 Getuigschrift B (ziekenverpleging); 

 Extramurale gezondheidszorg (EMGZ); 

 Inrichtingswerk (IW); 

 Kinderbescherming A; 

 Kinderbescherming B; 

 Kinderverzorging en Opvoeding; 

 Kinderverzorging/Ikugdverzorging (KV/JV); 

 Kinderverzorgster (KV); 

 Kinderverzorging/Ikugdverzorging 2 (KV/JV 2); 

 Kinderverzorging/Ikugdverzorging 3 (KV/JV 3); 

 Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending; 

 Cultureel werk (KW); 

 Leidster kindercentra (niet van OVDB); 

 Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB; 

 Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB; 

 Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg); 

 Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3; 

 Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4; 

 Medewerker maatschappelijke zorg; 

 Pedagogisch medewerker 4 ikugdzorg; 

 Pedagogisch werker; 

 Pedagogisch werker 3; 

 Pedagogisch Werker kinderopvang; 

 Pedagogisch Werker 4 Ikugdzorg; 

 Pedagogisch Werker Ikugdzorg – niveau 4; 
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 Pedagogisch werker niveau 4 Ikugdzorg; 

 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4; 

 Residentieel Werk (RW); 

 Sociaal Agogisch 2; 

 Sociaal Agogisch II; 

 Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening; 

 Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Cultureel werk; 

 Sociaal Cultureel Werk; 

 Sociaal Dienstverlener (SD); 

 Sociaal Pedagogisch Werker; 

 Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3; 

 Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII); 

 Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD); 

 Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI); 

 Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB); 

 SPW lang; 

 Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB); 

 Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven; 

 Verpleegkunde; 

 Verpleegkunde A; 

 Verpleegkunde B; 

 Verpleegkunde Z; 

 Verpleegkundige; 

 Verpleegkundige Z; 

 Verplegende (VP); 

 Verpleging (VP); 

 Verpleging A; 

 Verpleging B; 

 Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang); 

 Verzorgende beroepen (VZ); 

 Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG); 

 Verzorging (VZ); 

 Z Verpleegkundige; 

 Z-Verpleegkundige; 

 Zwakzinnigenzorg. 

2. In aanvulling op het eerste lid kan de minister op aanvraag besluiten een 

beroepsopleiding, waarvan het curriculum voor ten minste 90% vergelijkbaar is met 

het curriculum van een van de beroepsopleidingen genoemd in het eerste lid, onder 

a, of waarvan het curriculum identiek is aan het curriculum van een van de 

beroepsopleidingen, genoemd in het eerste lid, aan te wijzen als een 

beroepsopleiding waarmee de aanvrager, indien hij in het bezit is van een 

getuigschrift van deze beroepsopleiding, eveneens voldoet aan de in artikel 13, 

eerste lid, onderdeel a, van het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang opgenomen eis. 

3.  De minister stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de aanwijzing, bedoeld in 

het tweede lid, plaatsvindt. 

file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
file:///C:/C:/jci1.3:c:BWBR0031621&artikel=13&g=2018-04-22&z=2018-04-22
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Artikel 10b 

1. Voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, worden de 

volgende opleidingen als opleiding, bedoeld in artikel 7.3a, eerste of tweede lid, van 

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, aangewezen; 

 a. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV); 

 Kunstzinnig vormende opleiding op HBO- niveau (docentenrichting binnen 

kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding); 

 Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO); 

 Leraar lichamelijke oefening (ALO); 

 Pedagogiek (HBO-bachelor); 

 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH); 

 Sport en Bewegen; en 

 b. Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming; 

 Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding); 

 Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es); 

 Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs; 

 Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es); 

 Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es); 

 Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs); 

 Activiteitenleidersopleiding (van Mikoikl: Middeloo, Kopse Hof, Iklburg of Sittard); 

 Akte van bekwaamheid N XI; 

 Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke 

oefening; 

 Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet 

onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak); 

 Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak 

Lichamelijke Oefening; 

 Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige 

Handwerken voor Meisiks; 

 Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met 

kleuterakte A/B); 

 Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es); 

 Pedagogisch management Kinderopvang; 

 Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker; 

 Associate Degree Kinderopvang; 

 Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde; 

 Bachelor of Nursing; 

 Creatieve therapie (waaronder van Mikoikl: Middeloo, Kopse Hof, Iklburg of 

Sittard); 

 Cultureel Werk (CW); 

 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving; 

 Docent Dans; 

 Docent Drama; 

 Docent Mime; 
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 Docerend musicus; 

 Educatieve therapie (van Mikoikl: Middeloo, Kopse Hof, Iklburg of Sittard); 

 Extramurale gezondheidszorg (EMGZ); 

 HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD; 

 Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen; 

 Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van 

ikugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Iklburg of Sittard); 

 Hoofdonderwijzer; 

 Inrichtingswerk (IW); 

 Ikugdwelzijnswerk; 

 Kinderverzorging en kinderopvoeding; 

 Kinderverzorging en opvoeding; 

 Creatief Educatief Werk; 

 Kunstzinnige therapie; 

 Leraar speciaal onderwijs; 

 Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen; 

 Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid; 

 Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening; 

 Lerarenopleiding Omgangskunde; 

 Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde; 

 Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde; 

 Maatschappelijk Werk (MW); 

 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD); 

 Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie; 

 Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek; 

 Pedagogische Academie; 

 Sociaal kunstzinnige therapie; 

 Verpleegkunde; 

 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH); 

 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV); 

 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). 

 

2.  In aanvulling op het eerste lid kan de minister op aanvraag besluiten een opleiding, 

waarvan het curriculum voor ten minste 90% vergelijkbaar is met het curriculum van 

een van de opleidingen uit het eerste lid, onder a, of waarvan het curriculum identiek 

is aan het curriculum van een van de opleidingen, genoemd in het eerste lid, aan te 

wijzen als een opleiding waarmee de aanvrager, indien hij in het bezit is van een 

getuigschrift van deze opleiding, eveneens voldoet aan de in artikel 13, eerste lid, 

onderdeel a, van het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang opgenomen eis. 

 De minister stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de aanwijzing, bedoeld 

in het tweede lid, plaatsvindt. 

 

Artikel 10c 

 De opleidingen die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd 

in de meest recent aangevangen collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang 
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en de meest recent aangevangen collectieve arbeidsovereenkomst welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening worden aangewezen als opleidingen als bedoeld 

in artikel 4, eerste lid, onder a, van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie. 

 

Artikel 10d. 

Bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval 

omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen. 

 Voor de toepassing van artikel 13, derde lid, van het Besluit kwaliteit 

gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang worden 

door de minister bewijsstukken aangewezen in de vorm van geregistreerde 

certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval 

eerste hulp aan kinderen bij ongevallen omvat. 

 

 Een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, vindt alleen plaats indien het certificaat 

slechts wordt afgegeven wanneer ten minste aan de volgende inhoudelijke criteria 

wordt voldaan: 

 aantoonbare kennis van en inzicht in de voor eerstehulpverlening relevante 

fysieke verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen; 

 aantoonbare kennis van en inzicht in het gedrag van zuigelingen en kinderen bij 

ongeval en ziekte alsmede aantoonbare vaardigheid om daarop adequaat te 

reageren; 

 aantoonbare vaardigheid in het verlenen van eerste hulp aan zuigelingen en 

kinderen bij veelvuldig voorkomende stoornissen in de vitale functies en 

plaatselijke letsels; 

 aantoonbare kennis van en inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen 

en kinderen bedreigen; en 

 aantoonbare kennis van en inzicht in de wijze waarop ongevallen bij zuigelingen 

en kinderen kunnen worden voorkomen. 

 

 Een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan alleen plaatsvinden indien naast de 

criteria met betrekking tot het certificaat, genoemd het tweede lid, tevens door de 

certificerende instantie ten minste aan de volgende processuele criteria is 

voldaan: 

 zij is onafhankelijk; 

 zij verzorgt zelf geen onderwijs met betrekking tot het te verlenen certificaat; 

 zij biedt zelf geen onderwijs aan met betrekking tot het te verlenen certificaat; 

 zij schrijft geen onderwijsmethode en onderwijsmateriaal voor met betrekking tot 

het te verlenen certificaat; 

 zij geeft zelf het certificaat af voor maximaal twee jaar; 

 zij ziet zelf toe op de kwaliteit van het voor het verkrijgen van het certificaat af te 

leggen examen; en 

 zij registreert zelf de behaalde certificaten en de geldigheidsduur in een register. 
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Artikel 10e 

 Aan de Directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, 

volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten 

van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen 

van stukken, ter uitvoering van de bevoegdheid van de minister, genoemd in de 

artikelen 10, tweede lid, 10a, tweede lid en 10b, tweede lid. 

 

 Aan de Directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat en 

machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het 

vaststellen en ondertekenen van stukken, die betrekking hebben op de 

afhandeling van administratieve stukken inzake klacht-, bezwaar- en 

beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de 

bevoegdheden, genoemd in het eerste lid en met dien verstande dat de Directeur-

generaal geen besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift 

tegen een besluit dat de Directeur-generaal in mandaat heeft genomen. 

 

 De Directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs kan met betrekking tot 

zijn bevoegdheden, genoemd in het eerste en tweede lid, onder mandaat, 

volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder 

hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat de Directeur-generaal 

geen onder mandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem onder 

mandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, is 

verleend. 

 

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2018-03-01#Paragraaf4 
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Bijlage 2: Voorbeeld van een thema DoenKids “Mensen jij en ik”. 
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Bijlage 3: Invulsjabloon “Pedagogisch Werkplan” voor de gastouder.  

 

 

Pedagogisch werkplan voor de 

gastouder 
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 Pedagogisch werkplan gastouder 

De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de 

gastouder wordt besproken.  

De volgende vier belangrijke pedagogisch basisdoelen van prof. J.M. A. Riksen Walraven 

zijn hierbij het uitgangspunt: 

1. De emotionele veiligheid van een kind moet gewaarborgd zijn. 

2. Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich naar aard en aanleg. 

3. Ieder kind moet persoonlijke en sociale competenties optimaal kunnen 

ontwikkelen. 

4. Respect voor de waarden en normen van onze samenleving is noodzakelijk 

voor een goede socialisatie en integratie. 

 

Dit beleid biedt uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van de gastouder. 

Aangezien iedere opvangsituatie anders is biedt het pedagogisch werkplan een gastouder 

de mogelijkheid om het pedagogisch beleid van Jenny’s  Gastouderbureau te vertalen 

naar zijn/haar eigen pedagogisch handelen.  

Als gastouder lijkt het of je helemaal zelf kunt bedenken en uitmaken wat ik wilt doen. 

Als ouders en kinderen tevreden zijn, dan doe je het als gastouder goed. Als gastouder 

sta je ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoe je aan alle 

wettelijke eisen.  

Maar waar blijft het welzijn van het kind? Wat vind je als gastouder belangrijk voor een 

kind? Door het invullen van het pedagogisch werkplan krijg je als gastouder inzicht in je 

eigen handelen tijdens de opvang. Een gastouder werkt vaak onbewust wel volgens de 4 

basisdoelen, maar door je pedagogisch handelen te benoemen bereik je nog meer 

professionaliteit in je werk.  

Je kunt het pedagogisch beleid van Jenny’s  Gastouderbureau vertalen in normen en 

waarden die jij belangrijk vindt om over te dragen aan het kind. Met je eigen 

pedagogisch werkplan kun je aan de ouder laten zien hoe jij het beleidsplan van Jenny’s  

Gastouderbureau ten uitvoer brengt. 
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Uitgewerkt Pedagogisch Werkplan 

De visie van de gastouder 

Hoe zorg ik er als gastouder voor dat een kind zich veilig voelt bij mij? Wat heb ik het 

kind te bieden heb in zijn/haar ontwikkeling? Welke vaardigheden geef ik het kind mee 

om te leren omgaan met andere kinderen? Welke normen en waarden breng ik het kind 

bij.  

Op de volgende manier zet ik als gastouder mijn pedagogisch handelen in en draag ik 

zorg voor de uitvoering van de vier basisdoelen, emotionele veiligheid, persoonlijke 

competentie, sociale competentie, waarden en normen. 

Opvoedingsdoel:  In de interactie tussen mij en het kind: 

Zo bereik ik een 

gevoel van 

emotionele 

veiligheid 

Wie is de vaste verzorger? 

Naam:  

Naam huisgenoten: 

Vast bezoek: 

Hoe communiceer ik met het kind? 

 

 

Hoe benader ik het kind in zijn/haar gedrag? 

 

Hoe organiseer ik de dagelijkse gang van zaken rond een 

kind? 

 

 

Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van persoonlijke 

competentie 

Hoe bied ik uitdaging aan het kind? 

 

 

Hoe begeleid ik het kind? 

 

 

Hoe stimuleer ik het kind in zijn/haar kunnen? 
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Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van sociale 

competentie 

Hoe begeleid ik het kind in de interactie tussen de kinderen 

onderling? 

 

 

 

Op deze manier 

stimuleer ik de 

ontwikkeling in 

het eigen maken 

van waarden en 

normen  

Wat zijn de basis omgangsvormen onderling? 

 

 

Hoe laat ik het kind normen en waarden zien? 

 

 

Hoe geef ik grenzen aan bij het kind? Hoe corrigeer ik het 

kind? 

 

  

Wat is mijn aanpak wanneer een kind zich niet aan de regels 

houdt?  

 

 

 

Hoe geef ik uitleg aan een kind wat er wel en niet van 

hem/haar wordt verwacht? 
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Opvoedingsdoel: In de binnen- en buitenruimte 

Zo bereik ik een 

gevoel van 

emotionele 

veiligheid 

Hoe ben ik tot deze inrichting gekomen? 

 

 

Welke ruimten worden gebruikt voor de opvang? 

 

 

Welke ruimten worden gebruikt voor de dagelijkse 

verzorging van het kind?  

 

 

Zijn er plekken in de ruimte waar het kind zich veilig voelt om 

even alleen te spelen.  

 

Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van persoonlijke 

competentie 

 

 

Zijn er vaste, herkenbare plekken in de ruimte waar het kind 

weet dat het kan spelen met bepaalde spelvormen? 

 

Heeft het kind genoeg bewegingsruimte om zijn/haar grove 

motoriek te oefenen? 

 

 

Kan het kind zijn fijne motoriek oefenen in de ruimte? 

 

 

Sluit de ruimte aan op de leeftijd en de ontwikkelingsstadia 

van het kind? 
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Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van sociale 

competentie 

Zijn er in de ruimte waar kinderen in kleine groepen en 

kinderen met zijn allen iets kunnen ondernemen? 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze manier 

stimuleer ik de 

ontwikkeling in 

het eigen maken 

van waarden en 

normen  

Zijn er afspraken over wat er kan en mag in de ruimte? 

 

 

 

 

Hoe hou ik de ruimte leefbaar en aangenaam? 

 

 

 

Zijn er wel eens uitzonderingen op de regel? 

Zo ja, hoe worden deze uitzonderingen uitgelegd? 
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Opvoedingsdoel:       In de groep 

Zo bereik ik een 

gevoel van 

emotionele 

veiligheid 

Hanteer ik een minimaal aantal uur dat een kind (in een 

week) aanwezig moet zijn? 

 

 

Hoe hou ik rekening met de groepssamenstelling? 

 

 

 

 

Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van persoonlijke 

competentie 

Hoe zorg ik ervoor dat het kind kan omgaan met bekende 

leeftijdsgenoten? 

 

 

 

Hoe gebruik ik de groep als leeromgeving voor het kind? 

 

 

 

 

 

 

 

Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van sociale 

competentie 

Hoe kan een kind deelnemen aan groepsgebeurtenissen? 

 

 

 

 

 

 



   

P.b.pl.+inv.sj. Versie 1.01 maart 2020          Jenny’s Gastouderbureau Pagina 39 van 46 

 

Hoe begeleid ik groepstafelgesprekken? 

 

 

 

 

 

Op deze manier 

stimuleer ik de 

ontwikkeling in 

het eigen maken 

van waarden en 

normen 

Hoe komen kinderen in aanraking met verschillende 

levensopvattingen? 

 

 

Worden leermomenten in de groep besproken? 

 

 

 

Maak ik ruimte voor kringgesprek? 

 

 

 

Zijn er afspraken over omgangsvormen in het gesprek en de 

groep? 

 

 

 

 

 

  



   

P.b.pl.+inv.sj. Versie 1.01 maart 2020          Jenny’s Gastouderbureau Pagina 40 van 46 

 

Opvoedingsdoel: Met het activiteitenaanbod 

Zo bereik ik een 

gevoel van 

emotionele 

veiligheid 

Maak ik gebruik van een dagindeling? 

 

 

 

Is er ruimte voor individueel spel en samenspel? 

 

 

 

Hoe zorg ik ervoor dat een kind zich kan concentreren op de 

activiteit en niet wordt afgeleid? 

 

 

 

 

Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van persoonlijke 

competentie 

Sluit de activiteit aan bij het ontwikkelingsniveau en de 

leeftijd van het kind? 

 

 

 

Welk ontwikkelingsgebied stimuleer ik? 

 

 

 

Heb ik speelgoed gesorteerd op de activiteit? 
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Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van sociale 

competentie. 

Hoe zorg ik ervoor dat de activiteiten die ik aanbiedt aanzet 

tot een wisselende groepssamenstelling? 

 

 

 

Hoe zorg ik ervoor dat ik activiteit aanzet tot het gebruik van 

fantasiespel.  

 

 

 

Op deze manier 

stimuleer ik de 

ontwikkeling in 

het eigen maken 

van waarden en 

normen.  

Wat voor activiteiten organiseer ik die aansluiten op 

gebeurtenissen uit “het echte leven”, het gezin, de wijk.  

 

 

 

Breng ik wel eens een bezoek aan plaatsen waar iets 

gebeurd? 

 

 

 

Hoe breng ik terugkerende vaste momenten op de dag tot 

een sociaal gebeuren.  
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Opvoedingsdoel: Met het spelmateriaal 

Zo bereik ik een 

gevoel van 

emotionele 

veiligheid. 

Is het duidelijk wie het speelgoed mag gebruiken en waar 

het speelgoed gebruikt mag worden?  

 

 

Hoe begeleid ik het kind in het spel? 

 

 

Heb ik speelgoed gesorteerd op leeftijd? 

 

 

Hou ik rekening met de kastindeling en de leeftijd? 

 

 

Mogen kinderen zelf speelgoed pakken? 

 

 

Weten ze welk speelgoed ze zelf mogen pakken? 
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Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van persoonlijke 

competentie. 

Is er spelmateriaal aanwezig dat past bij de 

ontwikkelingsfase en leeftijd, die uitdaagt tot fysiek spel en 

geestelijk spel? 

 

 

Speelgoed voor zowel individueel spel als samenspel?  

 

 

Is er een evenwicht in speelgoed voor jongens en meisjes? 

 

 

Hoe zorg ik voor speelgoed waarin het kind in geïnteresseerd 

is? 

 

 

Zo stimuleer ik 

de ontwikkeling 

van sociale 

competentie. 

Is er speelgoed waarmee kinderen worden aangezet tot 

gezamenlijk spel?  

 

 

Hoe maak ik een inschatting of ik aanbod van spelmateriaal 

nog aansluit in de behoefte van de groep? 

 

 

Op deze manier 

stimuleer ik de 

ontwikkeling in 

het eigen maken 

van waarden en 

normen.  

Bied ik spelmateriaal aan dat het alledaagse leven speelt? 

 

 

Zijn er afspraken over het kiezen van speelgoed, het gebruik 

en het opruimen? 

 

 

 



   

P.b.pl.+inv.sj. Versie 1.01 maart 2020          Jenny’s Gastouderbureau Pagina 44 van 46 

 

Factoren voor een goede opvangomgeving 

Naast mijn pedagogisch handelen zijn er nog een aantal zaken belangrijk voor 

een goede opvangomgeving en worden in dit gedeelte van het pedagogisch 

beleid beschreven 

Dagindeling 

Ik maak als gastouder gebruik van een dagindeling in mijn kinderopvang. 

Tijd: Activiteit: 
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Wenperiode 

Ik maak als gastouder gebruik van een wenperiode om een kind bij de start van de 

opvang langzaam aan mij als vaste verzorger, de andere kinderen, mijn opvangruimte, 

de regels en de nieuwe indrukken te laten wennen. Ik maak dan gebruik van een 

wenschema en pas deze aan in de mogelijkheden van de behoefte van het kind en in 

overleg met de ouder.  

Voorbeeld wenperiode  

Dit is een situatie waarin een kind twee keer per week komt en een maand de tijd heeft 

om te wennen. In overleg kunnen we de periode verlengen of verkorten naar gelang de 

tijd dat er voor het wennen is. 

Week 1 

Maandag  10:00 uur intakegesprek /11:00 uur-11:30 uur wennen 

Donderdag  eventueel herhalen 

Week 2 

Maandag  9:00 uur-13:00 uur wennen plus lunch 

Donderdag  eventueel herhalen 

Week 3 

Maandag  9:00 uur-15:30 uur wennen plus slapen 

Donderdag  eventueel herhalen 

Week 4 

Maandag  hele dag 

Donderdag  eventueel herhalen 

 

Planning 

Als gastouder maak ik gebruik van een planningsschema waarin het aantal kinderen per 

dag wordt weergegeven. In deze planning houd ik rekening met de kaders van de wet. 

Volgens de Wet Kinderopvang mag ik maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 

opvangen in de woning, inclusief de eigen kinderen onder de 10 jaar. Ik mag niet meer 

dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. (dit 

is inclusief de eigen kinderen onder de 4 jaar). Ik ben gebonden aan een leeftijdsopbouw 

van de groep. Dat betekend dat ik niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk mag 

opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief de eigen 

kinderen van deze leeftijd. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bij het vermoeden van kindermishandeling maak ik gebruik van de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling, dat door Jenny’s  Gastouderbureau aan mij is 

overhandigd. De ouder kan bij vermoeden contact opnemen met de 

vertrouwensinspecteur van Jenny’s  Gastouderbureau in dit geval de consulent. Die zal 

de melding discreet in behandeling nemen en na onderzoek doorverwijzen naar de 

daartoe bevoegde instanties. Men kan zich ook anoniem melden bij 

www.vooreenveiligthuis.nl of www.kindermishandeling.nl 

Protocol calamiteiten 

De Wet Kinderopvang eist dat ik werk met het calamiteitenprotocol van Jenny’s  

Gastouderbureau. In het calamiteitenprotocol is tenminste één achterwacht geregeld die 

tijdens een noodsituatie de opvang bij mij kan verzorgen. In het protocol is geregeld wie 

er tijdens een noodsituatie achterblijft bij de kinderen, wie de ouders informeert, waar de 

gegevens van de kinderen te vinden zijn en wat de achterwacht moet doen om de 

opvang voort te zetten. De achterwachten zijn op de hoogte van het protocol. 

2.1 Recht op bescherming van privacy 

Persoonlijke gegevens van ouders en kind worden door mij vertrouwelijk behandeld. 
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