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1 Waarom een pedagogisch beleidsplan? 

 

De belangen van het kind staan centraal in de kinderopvang. Kinderen moeten zich in een veilige en 

vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Door te werken met de 4 pedagogische doelen, zoals 

geformuleerd door Marianne Riksen-Walraven, wordt hiervoor een goede basis gelegd.  

 

Zo zorgt de gastouder ervoor dat er: 

▪ emotionele en fysieke veiligheid wordt geboden aan de kinderen, 

▪ gelegenheid wordt geboden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties,  

▪ gelegenheid wordt geboden voor het ontwikkelen van sociale competenties, 

▪ gelegenheid wordt geboden voor kinderen om zich normen en waarden en de cultuur van een 

samenleving eigen te maken. 

 

Door de vertaling van deze pedagogische doelen naar de praktijk heeft een gastouder handvaten en 

richtlijnen om elk kind een goede start te geven.  

2 Over ons 

 

Kinderopvang persoonlijk, dichtbij en betrokken, daar staan wij voor bij Gastouderbureau de Bengel. 

Dit komt bij ons tot uiting, doordat: 

 

▪ elke gastouder haar eigen kinderopvangadviseur heeft, 

▪ wij elke gastouder en de ouders/verzorgers van de kinderen kennen, 

▪ wij een goed beeld hebben van het aanbod van elke gastouder, 

▪ wij aan gastouders een afwisselend en passend scholingsaanbod bieden, 

▪ wij weten wat er speelt in de kinderopvang en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, 

▪ wij er bewust voor kiezen om alleen in onze regio te werken. 

 

Verder ondersteunen wij onze gastouders door hen ruimte te geven in de werkwijze en inrichting van 

hun eigen kinderopvang.  

 

“Samen met onze gastouders staan wij voor een goede kwaliteit van kinderopvang.” 

 

2.1 Onze missie 

 

Een goede start voor elk kind.  
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2.2 Onze visie 

 

Elk kind heeft het recht om op te groeien in veilige en gezonde omgeving. Ook moet een kind 

spelenderwijs worden uitgedaagd in zijn/haar ontwikkeling van motorische vaardigheden, cognitieve 

vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

 

Kinderen ontwikkelen zich snel op diverse terreinen in de eerste levensjaren maar ook daarna loopt 

de ontwikkeling door. Daarom is het belangrijk dat de geboden kinderopvang de 

ontwikkelingsgebieden in de volle breedte en lengte bestrijkt. Op deze wijze kan een kind zijn 

talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken in de onze samenleving.  

3 Ons Pedagogisch beleidsplan 

 

Gastouders werkend volgens het Pedagogisch beleidsplan van de Bengel, zorgen voor een 

verantwoorde opvang, in een veilige en gezonde omgeving. Ze houden daarbij rekening met de 

ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Ze stimuleren en begeleiden het kind in zijn/haar 

ontwikkeling, waarbij de gastouder de signalen opmerkt die een kind afgeeft en daarop sensitief  

reageert. Er is niet perse een goed of fout want er wordt spelenderwijs geleerd en ontdekt.   

 

De gastouder laat het kind de juiste ervaringen opdoen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit kan 

als de omgeving waarin ze opgroeien ze de mogelijkheid biedt om optimaal te spelen en te leren.  

 

Wij stimuleren gastouders om open te staan voor het doorlopend volgen van educatie. Hiervoor 

bieden wij een zeer gevarieerd aanbod aan trainingen. Ook stimuleren wij onze gastouders om een 

eigen pedagogisch werkplan te schrijven welke aansluit op ons pedagogisch beleidsplan. Hierdoor is 

voor ouders nog duidelijker hoe hun gastouder de pedagogische doelen in praktijk brengt. Maar ook 

de gastouder zelf wordt bewuster van haar pedagogisch handelen en kan haar werkwerkwijze, regels 

en een eigen kijk op de kinderopvang vastleggen in het werkplan. De gastouder zelf maakt namelijk 

het verschil in de aangeboden kinderopvang. 

 

4 De pedagogische basisdoelen 

4.1 Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid 

Een veilig pedagogisch klimaat is de basis voor alle andere pedagogische doelstellingen. Het bieden 

van veiligheid is van primair belang, omdat het bijdraagt aan het welbevinden van kinderen in het 

hier en nu. 

 

▪ Welbevinden: het kind voelt zich veilig en mag er zijn zoals het is. 

▪ Hechting: een veilige hechtingsrelatie met de gastouder. 
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▪ Gemoedstoestand: emoties leren herkennen en verwoorden. 

 

Hoe? 

Eén vertrouwd gezicht dat het kind echt kent en sensitief reageert op het kind, is van groot belang. 

Gastouderopvang biedt dit. Het sensitieve zie je terug in de interactie tussen gastouder en kind. Een 

gastouder begroet de kinderen individueel bij binnenkomst en kent de persoonlijke kenmerken 

(slaapritme, karakter, allergieën, etc.) In de gesprekken sluit de gastouder op een passende wijze aan 

bij het kind, zowel verbaal als non-verbaal. Denk aan het gebruik van de juiste zinsopbouw, het 

praten op ooghoogte of het aanpassen van de lichaamshouding, passend bij de leeftijd van het kind. 

Een gastouder heeft een vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact. Zo worden kinderen 

getroost, geknuffeld en aangehaald.  

 

Gastouders laten merken dat elk kind mag zijn zoals hij/zij is. Kinderen krijgen individuele aandacht, 

maar leren ook hoe ze soms even moet wachten. Als er ook baby’s in de opvang zijn, zijn de 

momenten met de baby ook gericht op de baby. Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens het verschonen 

contact gehouden met het kind. Dit kan bijvoorbeeld door te benoemen wat je doet en oogcontact te 

houden. Op speelmomenten zie je terug dat er een ontspannen sfeer is. De kinderen zijn op hun 

gemak en krijgen de ruimte om hun emoties te laten zien. Gastouders hebben structuur, voldoende 

rust en regelmaat in hun opvang dag ingebouwd. Dit biedt kinderen herkenning en houvast. 

 

4.2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

Met persoonlijke competenties worden persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Deze kenmerken stellen een kind in staat om zich 

goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door het aanbieden van een breed scala aan 

activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden krijgt een kind de gelegenheid zich deze 

persoonlijke kenmerken eigen te maken.  

 

Gastouders bieden activiteiten aan op de volgende ontwikkelingsgebieden: 

▪ Sociaal-emotioneel: kinderen wordt geleerd om hun eigen gevoelens en de gevoelens van 

anderen te zien, te begrijpen en ermee om te gaan. 

▪ Cognitief: kinderen leren om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan en om deze 

verworven vaardigheden en kennis op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken. 

▪ Taal en spraak: het aanleren van woordenschat en klanken, de inzet van communicatie en 

interactie. 

▪ Motorisch: het bevorderen van fijne en grove motoriek en het aanbieden van zintuiglijke 

ervaringen. 

▪ Ordenen en rekenen: kinderen stimuleren in spel en tijdens dagelijkse bezigheden door 

bijvoorbeeld te leren sorteren of tellen. 

▪ Creativiteit en kunst: kinderen leren om op een andere manier te kijken naar de wereld om hen 

heen, iets nieuws te vinden en iets nieuws te doen of maken. 
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▪ Muziek en dans: muziek laten horen en ervaren, samen zingen, naar muziek luisteren en 

bewegen op muziek. 

 

 

▪ Kennis over de wereld: beleving van natuur, techniek en digitale media. 

▪ Gezond leven: kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde manier van leven 

met aandacht voor gezonde voeding en beweging. 

 

Hoe?  

Een gastouder biedt elk kind, afhankelijk van zijn interesse en leeftijd, een gevarieerd aanbod in de 

ontwikkeling. Zo wordt er met een baby veel gepraat (denk aan klank en taalontwikkeling). En met 

(iets) oudere kinderen wordt een blokkentoren gebouwd of een gezelschapsspel gespeeld. De 

gastouder gaat wandelen met kinderen, benoemt wat ze ziet en laat kinderen zelf spelenderwijs 

ervaren. Elke gastouder heeft voldoende en afwisselend spelmateriaal. Een gastouder maakt zelf de 

keuze of dit aangekocht materiaal is of dat ze hiervoor materiaal uit haar omgeving gebruikt. Door 

een gevarieerd en terugkerend aanbod kan een kind zijn talenten herkennen en verder ontwikkelen. 

Zo leert het kind wat het al kan en wat het nog moet leren. De gastouder sluit aan bij het niveau van 

het kind, waarbij elk kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Door de kennis en ervaring van de 

gastouder zal zij de verschillen zien en hier naar handelen. Bij een grote scheefgang in de 

ontwikkeling of bij zorgen bespreekt de gastouder dit tijdig met de ouders. Er kan altijd om advies 

worden gevraagd aan de kinderopvangadviseur van Gastouderbureau de Bengel. Indien nodig wordt 

er een expert ingeschakeld om mee te kijken. 

 

4.3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 

Er wordt aan kinderen de ruimte geboden om zich de kennis en vaardigheden eigen te maken, die 

leiden tot het ontwikkelen van de juiste sociale competenties. Denk hierbij aan het zich in een ander 

kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, kunnen samenwerken en anderen helpen. Maar ook 

leren om conflicten te voorkomen en op te lossen en het ontwikkelen van sociale 

verantwoordelijkheid. Gastouderopvang biedt dit doordat er contact is met verschillende 

leeftijdsgenoten en andere volwassenen. Door begeleiding van de gastouder kunnen positieve 

interacties gestimuleerd worden. 

 

▪ Sociale ontwikkeling: kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals 

empathie, delen, samenwerken, conflicten oplossen en respect voor diversiteit. 

▪ Ontwikkelachterstanden en probleemgedrag: aandacht voor kinderen in kansenongelijkheid, 

signalering van ontwikkelachterstanden en mogelijke interventies. 

 

Hoe? 

Gastouderopvang biedt kleinschalige en flexibele kinderopvang. Het aantal kinderen en de leeftijd 

van de aanwezige kinderen varieert. Een kind leert hierdoor om te gaan met de verschillen in 

karakter en leeftijd van de kinderen. Kinderen spelen met elkaar, werken samen en wachten op hun 
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beurt tijdens spel en verzorgingsmomenten. Een gastouder heeft oog voor de verschillen tussen 

kinderen en stimuleert hen in het ontwikkelen van hun sociale competenties. Ook weet de gastouder 

wat de verschillen zijn in het aanleren van de sociale competenties van de verschillende 

leeftijdsfasen. Zo kan een baby gestimuleerd worden door het te wijzen op de aanwezigheid van 

andere kinderen en hun activiteiten te benoemen. Iets oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld  

betrokken worden bij ondersteunende taken. De rol van de gastouder voor schoolgaande kinderen 

verandert steeds meer in een begeleidende rol.  

 

4.4 Overdracht van waarden en normen 

Kinderen leren de geldende normen en waarden van hun omgeving. Hierbij worden niet alleen de 

regels van kinderopvang doorgegeven maar ook de algemene normen en waarden.  

 

▪ Socialisatie: kinderen ondersteunen bij het leren van normen en waarden. 

▪ Sociale functie van kinderopvang: gastouder opvang is voor alle kinderen ongeacht hun 

achtergrond of status. 

▪ Afstemming met ouders: bespreekbaar maken van verschillen in pedagogische en 

maatschappelijke normen en waarden. 

 

Hoe? 

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen van hun cultuur eigen te maken. 

Kinderopvang via een gastouder biedt een bredere samenleving dan het gezin alleen. Kinderen 

komen in aanraking met andere aspecten van de culturen en de diversiteit die onze samenleving 

kenmerken. Een gastouder kent de verschillen in achtergronden en opvoed ideeën van ouders, want 

zij is bekend met de verschillende gezinssamenstellingen. De gastouder kan daarom aan kinderen de 

verschillen uitleggen, benoemen en laten weten dat er verschillen zijn en dat dit oké is. Door de 

reactie en uitleg van de gastouder leren kinderen wat de grenzen zijn van goed en slecht, wat anders 

kan of anders zou moeten. Een gastouder legt uit waarom er ander gedrag verwacht wordt. Met deze 

kennis en ervaring bouwen kinderen vertrouwen op om goed te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Een gastouder is zich ervan bewust dat zij een hele belangrijke voorbeeldfunctie heeft. 

Ook weet de gastouder op welke wijze overdracht van waarden en normen bij kinderen in de  

verschillende leeftijdsfasen plaatsvindt. Zo bestaat de overdracht bij de kinderen van 0-4 jaar meer 

uit het uitleggen, laten zien en voordoen van wat er bedoeld wordt. Oudere kinderen kunnen steeds 

beter ook zelf meedenken in het maken van afspraken en ook passend bij de leeftijd aangesproken 

worden op het naleven daarvan.  
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5 Overige kwaliteitseisen 

 

5.1 Kwaliteitseisen voor de samenstelling van de groepen 

▪ Zolang kinderen de basisschool doorlopen mogen zij worden opgevangen bij de gastouder. 

▪ De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden de 

eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld. 

▪ De gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, 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 2 

kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen van die leeftijd. 

▪ Als er meer dan 3 kinderen aanwezig zijn dan moet er een achterwacht geregeld zijn die in geval 

van calamiteiten snel aanwezig kan zijn. 

 

5.2 Kwaliteitseisen voor de opvang  

▪ De woning moet over voldoende speel- en slaapruimte beschikken voor het aantal op te vangen 

kinderen. Een richtlijn is de kinderopvang gehanteerde norm van 3,5m2 speelruimte per kind. 

▪ De speelruimte is afgestemd en ingericht op de leeftijd van de kinderen en op het aantal 

aanwezige kinderen. Denk hierbij ook aan voldoende speel- en ontwikkelingsmateriaal.  

▪ Kinderen jonger dan 1,5 jaar hebben een aparte slaapruimte. Voor overige leeftijden geldt dat de 

ruimte is afgestemd op het aantal kinderen dat gebruik maakt van deze slaapruimte. 

▪ Er moet een geschikte buitenruimte zijn die aangepast is aan de leeftijd van de op dat moment 

aanwezige kinderen. 

▪ De woning is volledig rookvrij. 

▪ De woning heeft voldoende en goed functionerende rookmelders. 

▪ Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie van de gezondheid en veiligheid uitgevoerd. De 

gastouder zorgt dan de opvang hierop is aangepast. 

 

5.3 Kwaliteitseisen voor de gastouder 

De gastouder: 

▪ heeft een minimale leeftijd van 18 jaar of ouder, 

▪ is in het bezit van een geschikt diploma of certificaat,  

▪ is in het bezit van een geregistreerd en geldig EHBO certificaat gericht op kinderen, 

▪ is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag geldig voor het gastouderschap, dit geldt ook 

voor huisgenoten, vrijwilligers en stagiaires, 

▪ kent de inhoud van de meld-code en kan indien nodig hiernaar handelen, 

▪ staat open voor het doorlopend volgen van educatie, 

▪ beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat tot zelfreflectie, 

▪ is in staat om op een professionele manier het contact met ouders te onderhouden, 

▪ staat open voor andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën, 
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▪ handelt volgends de uitgangspunten van het Pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau de 

Bengel, 

▪ heeft de capaciteit om een eigen pedagogisch werkplan te schrijven, 

▪ laat de zorg van de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten, met uitzondering 

van ernstige calamiteiten, 

▪ respecteert de privacygevoelige gegevens. 

 

Kortom: als gastouder ben je verantwoordelijk voor de opvang van baby’s, peuters en naar school 

gaande kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Je verzorgt deze kinderen en biedt hen dagelijkse 

structuur in een veilige en prettige omgeving. Hierbij houd je er rekening mee dat ieder kind anders 

is en vraagt om een eigen benadering. Zo is er het dromerige kind dat geniet van rust en zich goed 

alleen vermaakt, maar ook het drukke kind dat veel aandacht vraagt en structuur nodig heeft. Een 

goede gastouder voelt en ziet de verschillen tussen de kinderen en weet hiermee om te gaan.  

6.  Bronnen 

Op de website www.gobdebengel.nl zijn de gebruikte bronnen na te lezen onder het kopje 

informatie – downloads en/of wetgeving. Interessant is het Veldinstrument observatie pedagogische 

praktijk, deze beschrijft een grote hoeveelheid aan voorbeelden die aansluiten bij pedagogische 

doelen. Opgesplitst in, en passend bij de verschillende leeftijdsgroepen, te weten 0 tot 4 jaar en 4 tot 

12 jaar.  

  

▪ Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang - BKK 

▪ Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – NJI - 

▪ Wet op de Kinderopvang 

 

 

http://www.gobdebengel.nl/

