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Inleiding  

Het Pedagogisch Beleid 'Gastouderbureau Kop van Noord-Holland' (inclusief bijlagen in ABC) vormt de 
onderbouwing van dit meer praktische Format Pedagogisch Werkplan.                                                                                                         

Dit Format Pedagogisch Werkplan, met toelichting bij 'Voorbeelddag' en 'Voorbeelddag bij gastouder ‘H. 
Voorbeeld' vormen samen een ‘vertaling’ van pedagogische visie naar concreet pedagogisch handelen. Ze 
beschrijven gewenst pedagogisch handelen van de gastouder (rituelen, regels, afspraken en speel-
leeractiviteiten). Daarnaast is er een 'Gastouder-specifiek Pedagogisch Werkplan', waarin de gastouder (met 
hulp vanuit de organisatie) het eigen, actuele pedagogisch handelen beschrijft.  

Gastouders en pedagogisch medewerkers in kindcentra zijn beide professionals in de kinderopvang. Ze 
streven dan ook dezelfde doelen voor kinderen na. Verschillen zijn er ook; de huiselijke sfeer, de eigenheid 
van de gastouder, het geen beroep kunnen doen op een collega, de verschillende breng- en haaltijden en zo 
meer. Gastouders moeten het hebben van hun organisatietalent en creativiteit om oplossingen te bedenken 
die aan ieders behoeften voldoen. We hebben hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden en het Format 
Pedagogisch Werkplan toegeschreven op de thuissituatie, zodat de gastouder zo min mogelijk zelf een 
'vertaalslag' hoeft te maken1.  

Pedagogische kwaliteit 
Het eerste doel van deze procedure is het borgen van de gewenste pedagogische kwaliteit. Een vaste 
manier van werken betekent voor kinderen; voorspelbaarheid. Deze voorspelbaarheid biedt een gevoel van 
emotionele veiligheid2 aan kinderen waardoor zij zich kunnen welbevinden en ontwikkelen. Vanuit dit 
gegeven willen wij de continuïteit bij de gastouder en de structuur van de dagindeling waarborgen. De 
continuïteit blijft steeds gehandhaafd doordat gastouders dagelijkse rituelen uitvoeren zoals de kinderen dat 
gewend zijn. Juist ook als er iets gebeurd waardoor de dagelijkse routine kan worden verstoord, biedt de 
vertrouwde manier van handelen houvast.  
 
Professionele ontwikkeling                                                                                                                                                          
Een tweede doel van deze procedure is het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van de 
gastouder. Verschillen tussen 'gewenst' handelen (Format Pedagogisch Werkplan) en 'actueel' handelen 
('Gastouder-specifiek Pedagogisch Werkplan') zien wij als ontwikkeldoelen waarbij de gastouder veelal van 
'onbewust bekwaam' naar 'bewust bekwaam' ontwikkelt. Of het nu gaat om pedagogische bewustwording of 
pedagogische vernieuwing, de gastouder bewaakt het tempo zelf terwijl het gastouderbureau op gezette 
tijden ondersteuning biedt. Professionele deskundigheidsbevordering (evalueren en bijstellen van 
pedagogisch handelen) gaat gelijk op met het aanbrengen van wijzigingen in het 'Gastouder-specifiek 
Pedagogisch Werkplan' dat zodoende meer en meer in overeenstemming komt met Pedagogisch Beleid, 
Format Pedagogisch Werkplan en ABC.  

Dit kan in de praktijk betekenen dat de gastouder in handelswijze (deels) afwijkt van de beschrijvingen die 
'Gastouderbureau Kop van Noord-Holland' aanreikt. Het gastouderbureau vraagt in die situaties van 
gastouders dat zij hun keuzes motiveren vanuit het belang van de kinderen namelijk; (1) Welbevinden, (2) 
Actieve betrokkenheid en (3) Ontwikkeling (zie 'Observeren' in ABC). Daarnaast wordt verwacht dat 
gastouders een actieve leerhouding aannemen door zelf vragen te stellen en de scholingsavonden te 
bezoeken die op gezette tijden worden georganiseerd.                We nodigen gastouders uit tot initiatieven 
en verwachten een actieve deelname. Zodoende kan 'Gastouderbureau Kop van Noord-Holland' effectief 
ondersteunen. De bemiddelingsmedewerker is beschikbaar om vragen te beantwoorden, adviezen te geven 
en mee te denken. Indien wenselijk kan een beroep worden gedaan op de pedagoog/ aandachtsfunctionaris 
SKDH. Daarnaast is er op gezette tijden een scholingsaanbod. 

Opbrengstgericht 
'Gastouderbureau Kop van Noord-Holland' werkt zelf ook 'Opbrengstgericht (zie ABC). Dit betekent dat 
gastouders en ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit Pedagogisch beleid en Pedagogisch 
Werkplan. Zij praatten mee en konden vragen stellen in een voor dit doel georganiseerde bijeenkomst. 
Bovendien zijn zij blijvend betrokken doordat wij evaluatiemomenten inbouwen.  
 
Wanneer nieuwe inzichten aanleiding geven dit beleid/ werkplan bij stellen (bijvoorbeeld vanuit 
bijeenkomsten met gastouders en ouders of vanuit landelijke richtlijnen), worden deze door 
'Gastouderbureau Kop van Noord-Holland' verwerkt in een volgende versie.  
 
Tegelijkertijd verwacht  'Gastouderbureau Kop van Noord-Holland' ook een bereidheid tot 'Opbrengstgericht 
werken' van de gastouders en zal hen daarbij ondersteunen. Bij dit alles gaan we uit van 'Plezier in 
ontwikkeling!' 

                                                 
1 Vanwege de leesbaarheid gebruiken we het woord 'groep' wanneer we bedoelen dat er meerdere kinderen tegelijk aanwezig zijn bij 

de gastouder.  
2 Emotionele veiligheid is het eerste opvoeddoel van prof. Riksen Walraven zoals dit in de wet is opgenomen. Deze wet is er voor alle 

opvoeders van kinderen van 0-12 jaar en staat beschreven in het pedagogisch beleid van ons gastouderbureau.                                                            
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Deel 1  Visie & kindbeeld  

 
Gastouderbureau 'Kop van Noord-Holland' kiest voor een kindbeeld waarin kinderen gezien worden als 
competente, krachtige, nieuwsgierige en vindingrijke mensen. Kinderen hebben een eigen persoonlijkheid 
en kunnen zelf aangeven wat ze willen en waar ze aan toe zijn. Zij geven richting aan hun eigen 
ontwikkelingsproces en zijn daarin ‘producent’. Van nature zijn kinderen graag bezig met het ontdekken van 
creatieve mogelijkheden zoals onderzoekers en uitvinders dat doen. Ze zijn creatief in denken en doen.  
Kinderen zijn ondernemend. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe belevenissen, leggen verbanden met 
eerder opgedane ervaringen en brengen daarin door middel van spel eigen variaties aan. Door andere 
mensen(kinderen) bij hun experimenten te betrekken lokken zij reacties uit en gaan een relatie met hen aan. 
Zij veroveren de wereld vanuit hun eigen beleving en vanuit de ontwikkelingsfase waarin ze zich op dat 
moment bevinden. Aan ons (volwassenen) de taak om daarbij beschikbaar te zijn, ons sámen met kinderen 
te verwonderen! Door kinderen bij hun ontdekkingstocht te volgen, ontdekken wij zelf ook nieuwe aspecten. 
Die geven ons de informatie die wij nodig hebben om aan te sluiten bij behoeften en leervragen van 
kinderen. Zo willen wij ons richten op de talenten van elk individueel kind en op wat relaties sterk maakt en 
verbindt. 
 
Gastouderbureau 'Kop van Noord-Holland' ziet kinderen als onderzoekers die willen weten waarom het gaat, 
die méédenken over waarden die zij ook belangrijk vinden. Vanuit deze visie willen we kinderen laten 
kennismaken met voor ons belangrijke waarden; waardering voor verschillen tussen mensen (diversiteit), 
respectvol omgaan met jezelf, met anderen en met de omgeving.  
 
Een rijk en competent kindbeeld vraagt van onze gastouders een optimale afstemming op de signalen en 
behoeften van elk individueel kind (zie ABC Sensitief- responsief).  
De praktische middelen die de gastouder ter beschikking staan om vanuit bovenstaande visie kinderen te 
begeleiden komen in dit Format Pedagogisch Werkplan aan de orde. Een duidelijk dagritme met een 
aaneenschakeling van vaste rituelen zijn daarbij belangrijk.  
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Visie & baby's  
 
Baby’s nemen een bijzondere plaats in. Zeker heel jonge baby’s richten zich voornamelijk op hun 
gehechtheidpersonen; de bekende, vertrouwde volwassen die ze te eten en te drinken geven als ze honger 
of dorst hebben, in bed leggen als ze slaap hebben, verschonen als ze een volle luier hebben en bij wie ze 
kunnen ontladen als ze stress ervaren. Bij de gastouder richten we de verzorging van jonge baby’s dan ook 
zo in, dat we zoveel mogelijk aan deze behoeftes kunnen voldoen. Een vaste manier van handelen door 
steeds dezelfde verzorger, een vaste plek om gevoed te worden en een eigen bed waarbij kinderen elkaars 
rustmoment niet kunnen verstoren zijn daarbij van belang. Onze visie op baby's is gebaseerd op het 
gedachtegoed van Emmi Pikler®. Ook richtlijnen voor pedagogisch handelen komen daaruit voort.   
 
Eigen ritme 
Baby’s volgen hun eigen dagritme; ze eten, drinken, slapen, rusten en spelen op hun eigen tijden. Hoe we 
dit doen staat beschreven in 'Pikler® in het kort' en in 'Verschonen in acht stappen' welke beide zijn 
opgenomen in het ABC. 
 
Communiceren met baby’s 
Net als iedereen, communiceren ook baby's met meer dan 100 talen3. Als gastouder is het belangrijk dat je 
een individuele baby zo precies kent dat je deze communicatievormen ook echt ziet en ‘verstaat’. Door een 
baby intensief te observeren (zie Observeren in ABC) en bewust aandacht te geven tijdens de vele 
verzorgingsmomenten, ontdekt de gastouder wie de baby is, hoe hij communiceert en wat hij probeert 
duidelijk te maken. Vervolgens kan de gastouder een passende reactie geven. We noemen dit 'sensitief- 
responsief' zijn. Ook dit begrip wordt nader uitgelegd in het ABC bij het Pedagogisch Beleid. 
 
Verzorgmomenten 
De dagelijkse verzorging - eten, wassen, verschonen en aankleden - zijn belangrijke bezigheden. Het is het 
moment om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen. Als de volwassene de tijd neemt om zich aan 
het tempo van het kind aan te passen, krijgt het kind de kans zich op de handelingen in te stellen en mee te 
doen aan het samenspel. Daardoor ervaart het, zo jong als het is, dat het invloed kan uitoefenen op situaties 
waar hij deel aan heeft. Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten. We zien de 
verzorgingsmomenten van baby’s als bijzondere, belangrijke momenten; momenten om een 
vertrouwensband verder uit te bouwen, momenten om door intensief contact elkaar beter te leren kennen en 
momenten die kansen bieden om samen te ontdekken, te ervaren en te leren. De gastouder organiseert 
deze momenten zo, dat de kans op onderbrekingen zo min mogelijk is en dat de kans het grootst is dat de 
gastouder de aandacht volledig en zonder verstoringen op de baby kan richten.  
 
Speel- leermomenten 
Door baby’s op een veilige plek te laten spelen en ontdekken, kunnen ze vrij bewegen en hun lijfje oefenen. 
Deze speelplek heeft een vlakke, harde, maar aangenaam aanvoelende ondergrond, waarop kinderen zich 
vrij kunnen bewegen. Het gebruik van maxi-cosy of wipstoeltje wordt tot een minimum beperkt, juist omdat 
bewegingsvrijheid zoveel bijdraagt aan de ontwikkeling. 
De ruimte is zo ingericht dat baby’s op hun speelplek altijd (oog-) contact kunnen hebben met de gastouder. 
Door zorgvuldige observatie speelt de gastouder in op het spel en de belangstelling van het jonge kind; deze 
biedt diverse spelmaterialen aan, bestaande uit ‘echt’ speelgoed, natuurlijke materialen en 
gebruiksvoorwerpen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Meer over ‘Spelmaterialen’ in het ABC 
bij het pedagogisch beleid. 

 

  

                                                 
3 Bij 'talen' denken we hier aan de '100 talen' die Loris Malaguzzi in zijn gedicht verwoordde. Hij doelde daarbij op de vele uitingsvormen 

die een kind kan inzetten om ons te laten weten wat hij bedoeld (zie ABC 'Honderd talen') 
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Visie & dagritme 

 

Flexibel                                                                                                                                                                              
Gastouders hanteren een flexibele en globale dagindeling. Dit betekent dat gastouders op basis van 
observaties kunnen afwijken van de in het dagprogramma aangegeven tijden waarbij dit (1) Welbevinden, 
(2) Actieve betrokkenheid of (3) Ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Kinderen kunnen zich bij deze 
werkwijze vrij voelen om een activiteit te starten wanneer zij dat willen. Dat kan betekenen dat praktische 
zaken zoals eten en drinken even worden uitgesteld. Zo wordt continue ingespeeld op signalen en behoeften 
van kinderen, terwijl de vaste volgorde (dagritme) houvast en voorspelbaarheid biedt. Kortom; de spel- en 
ontwikkelingsbehoeften van ieder individueel kind zijn uitgangspunt bij het dagelijks pedagogisch handelen 
van de gastouder. 
 
Structuur                                                                                                                                                                              
Rituelen zijn een belangrijk onderdeel van het dagritme; door aan elk ritueel een bepaald lied en/ of vaste 
volgorde van handelingen te koppelen wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot en de sfeer op een 
positieve manier beïnvloed. De herkenbaarheid van het lied en de vaste volgorde van handelen zorgen 
ervoor dat kinderen weten wat er gaat gebeuren. Zij kunnen hierop anticiperen en meedoen. Persoonlijke 
competenties, maar ook sociale competenties als ‘erbij horen’ en ‘samenwerken’ ontwikkelen spelenderwijs.                                                                                                

Samen                                                                                                                                                                                   
Het betrekken van kinderen en hen mee laten beslissen bij de dagelijkse gang van zaken in het gezin 
spreekt hun sociale en morele ontwikkeling aan; kinderen dragen bij aan het samen zijn en ervaren de 
positieve gevolgen daarvan. Meer over ‘ik + jij = SAMEN…Wij!’ in het ABC genaamd 
‘Samengoedvoorlater.nl’) Kinderen maken op die manier kennis met democratische waarden en normen. 
Van baby tot en met schoolkind, de organisatie en het samenzijn met anderen wordt in toenemende mate 
met de kinderen gedeeld. Aan de hand van rituelen wordt het voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Een vaste 
volgorde maakt dat het kind weet wat er komen gaat en zo ontstaan kansen om te participeren (positieve 
initiatieven nemen). Een kind krijgt er bijvoorbeeld zicht op wanneer het de tafel kan dekken of een ander 
kind kan helpen de jas aan te trekken.  

Taalontwikkeling                                                                                                                                                        
Interactie en communicatie zijn belangrijke bronnen voor ontwikkeling4. Doordat we kinderen betrekken bij 
gebeurtenissen in het dagelijks leven die hen aangaan en daarbij benoemen wat het kind meemaakt, 
ontvangt het kind taal bij (o.a.) handelingen, voorwerpen en emoties. Zodoende breidt het kind 
'spelenderwijs' zijn woordenschat uit. Alledaagse, plezierige ervaringen zijn voor kinderen 'betekenisvol'5. Ze 
spreken hun 'intrinsieke motivatie' om te leren aan. Dat komt omdat gezonde kinderen van nature 
nieuwsgierig en onderzoekend zijn en willen weten hoe de wereld werkt.  Al ondernemend en pratend 
spreken we niet alléén hun taalontwikkeling aan, tegelijkertijd worden ook andere ontwikkelingsgebieden aan 
gesproken6.  

Aandacht                                                                                                                                                                               
Vaste contactmomenten op de dag zijn de verzorgingsmomenten. Deze worden zo voorbereid en 
georganiseerd dat de kans op onderbreking minimaal is. Een gezamenlijk intiem en opbouwend moment 
wordt daarmee maximaal benut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Vygotskyy, een wereldberoemde wetenschapper op het gebied van ontwikkeling van kinderen, zag dit gegeven als uitgangspunt. 
5 Betekenisvol = waar de interesse ligt, waar de kinderen nieuwsgierig naar zijn, wat kinderen boeit.  
6 Zinvol = hoe kinderen een stap verder in hun ontwikkeling maken. 
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Visie & rituelen  
 
Rituelen zijn waarde(n)vol 
Van binnenkomen naar spelen, van spelen naar eten; verdeeld over de dag zijn er talrijke 
overgangsmomenten. Deze overgangsmomenten worden vormgegeven als ritueel. Een ritueel is 
uitnodigend voor alle aanwezigen en kan dus met alle kinderen, een groepje kinderen of één kind worden 
ingevuld. Kinderen hebben vaak ook eigen rituelen. Ook bij feesten zijn vaste rituelen van belang. Een 
effectief uitgevoerd ritueel biedt vele kansen voor  (1) welbevinden, (2) actieve betrokkenheid en (3) brede 
persoonsontwikkeling. Bovendien ervaren kinderen tijdens de uitvoering van rituelen belangrijke 
(democratische) waarden.  
 
Alle mensen hebben rituelen nodig. Kinderen dus ook. Rituelen houden het leven op orde via vaste 
steunpunten. Rituelen kunnen ingewikkeld zijn maar ook heel eenvoudig: beschuit met muisjes bij een 
geboorte, iemand een hand of kus geven bij een begroeting of afscheid, een verhaaltje voor het slapen 
gaan, stilte of een liedje voor het eten, een feestmuts voor een jarige.  
 
Een ritueel biedt een gevoel van veiligheid: je weet wat er gebeuren gaat en je hebt de touwtjes zelf in 
handen. Je krijgt zo greep op bepaalde stukjes van het leven. Een groepsritueel kan de basis leggen voor 
gevoelens van gelijkwaardigheid en vertrouwen, het schept een sfeer van saamhorigheid. Gastouders 
kunnen rituelen scheppen. Ze kijken daarbij zorgvuldig wat bij het kind of de kindergroep past. Rituelen 
worden beleefd als iets eigens van de kinderen bij deze gastouder.  
 
Rituelen bieden kinderen die nieuw zijn een bepaalde voorspelbaarheid en een vertrouwd gevoel. 
Tegelijkertijd bieden ze ruimte aan kinderen die ermee vertrouwd zijn om variaties aan te brengen, een eigen 
invulling te geven aan een bestaand ritueel.  
Rituelen bieden kinderen dus kansen zich zeker te voelen én om invloed te hebben. Ze zijn een middel om 
kinderparticipatie en kinderinspraak op een praktische manier vorm te geven.  
 
Positieve sfeer in lastige situaties 
Als kinderen in lastige situaties (zoals een periode van ziekte of zwakte of een wenperiode) kunnen 
terugvallen op bekende rituelen stelt de gastouder hen in staat zich veilig te voelen en hun medewerking te 
verlenen. Zo worden negatieve sfeermakers als bevelen, waarschuwingen, verbieden, kritiek en 
stemverheffingen voorkomen. 
Door de herkenbaarheid van het lied en een vaste volgorde van handelen weten nieuwe kinderen al snel wat 
er gaat gebeuren en wordt hen meer gelegenheid om te participeren geboden.  
 
Persoonlijke invulling  
Humor, creatief taalgebruik en variaties in tempo, toonhoogte, ritme, mimiek, woordkeuze zijn voor de 
gastouder middelen om een eigen invulling te geven aan vaste rituelen. Wanneer er een uitgelaten 
stemming heerst wordt het ritueel op een uitdagende manier vormgegeven door er bijvoorbeeld een 
grappige wending aan te geven. Wanneer er vermoeide kinderen aanwezig zijn kan het ritueel op een 
rustige of juist snellere manier worden uitgevoerd zodat die kinderen ook de rust krijgen waaraan zij 
behoefte hebben. De handelingen en het lied blijven dezelfde, de gastouder maakt keuzes voor de inkleuring 
ervan. De gastouder blijft daarbij naar individuele kinderen en de kindergroep als geheel kijken en biedt 
kinderen ook ruimte voor persoonlijke bijdragen. 
 
Samenwerken met ouders 
Wanneer gastouders en ouders samen praten over rituelen die het kind meemaakt (thuis en bij de 
gastouder) en deze op elkaar afstemmen, wordt de wereld voor het kind overzichtelijk en voorspelbaar. Zo 
kan een kind zich sneller bij de gastouder thuis voelen en initiatieven nemen. Jonge kinderen en baby's zijn 
extra gebaat bij vaste rituelen.  
 
Regels en rituelen kunnen elkaar overlappen. Naar buiten gaan kan een regel blijven, maar het ritueel maakt 
het een spannend gebeuren. Ook al moeten kinderen mee naar buiten vanwege organisatorische redenen, 
ze kunnen nooit gedwongen worden om mee te doen met het ritueel. Een ritueel is niet bedoeld als mooie 
verpakking voor het uitvoeren van een regel. Wanneer een ritueel op zich een doel wordt in plaats van 
middel (om naar het doel te komen) dan verliest het zijn kracht. De essentie is dat het door de kinderen als 
iets eigens wordt beleefd. 
 
Kenmerken en voorwaarden van rituelen hebben wij puntsgewijs beschreven in het ABC onder 'Rituelen'.  
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Visie & speel-leeractiviteiten 
 
Kinderen leren van alles wat ze meemaken. De manier waarop dagelijkse rituelen, afspraken en regels door 
de gastouder  worden ingevuld bepaald voor een groot deel in hoeverre de gastouder 'rijke' ervaringen aan 
kinderen biedt.  
Speel-leeractiviteiten kunnen gericht worden ingezet als extra impuls. Het zijn situaties waarmee we 
kinderen gericht in staat stellen te onderzoeken, kennis te vergaren, te oefenen en behendiger te worden. 
De beoogde opbrengsten; vergroten en/ of uitbreiden van (1) welbevinden, (2) actieve betrokkenheid en (3) 
ontwikkeling en (dus) het ervaren van succesmomenten. 
 
Hoe meer een kind zelf (intrinsiek7) gemotiveerd is om aan een spel deel te nemen (betekenisvol) hoe groter 
de kans dat hij daarbij actief betrokken is (zinvol) en de bezigheden 'Opbrengsten8' voor zijn ontwikkeling 
opleveren. Wanneer we zien dat een kind een succesmoment  beleeft (‘Kijk, ik kan het zelf!’), beantwoorden 
we zijn blijdschap door bijvoorbeeld te zeggen 'Dat is fijn, het lukt je!'. Samen successen vieren is iets 
wezenlijk anders dan een compliment geven bij ‘goede’ resultaten (Gordon®  methode).  Meer over 'Speel-
leeractiviteiten' en ‘Successen vieren’ in het ABC.  
 
Visie & afspraken 
 
Wij gaan met kinderen om zoals we willen dat er met ons wordt omgegaan. Dit geldt ook voor situaties 
waarin uiteenlopende belangen een rol spelen. Dit betekent dat we kinderen laten meedenken over 
oplossingen. Dat is goed voor hun gevoel van eigenwaarde, voor de relatie en voor hun ontwikkeling. 
Kinderen zijn ook meer gemotiveerd om zich aan afspraken te houden als deze in onderling overleg tot 
stand zijn gekomen. Belangrijke vaardigheden daarbij zijn 'Actief luisteren' en 'ik-boodschappen'. Door zes 
vaste stappen van de zg. 'Overlegmethode'  te volgen, ervaren kinderen dat het op prijs wordt gesteld 
wanneer zij hun mening geven en zijn eerder geneigd hun medewerking te verlenen. Meer over effectief 
communiceren in 'Gordon® methode' in het ABC.  
 
De stappen van de overleg methode. 
0= voorbereiden 
1= behoeften vast stellen; Jij wilt spelen met de blokken en ik wil dat je nu naar bed gaat, klopt dat? 
2= oplossingen bedenken, “brainstormfase” Hoe zouden we dit kunnen oplossen denk je? 
3= oplossingen beoordelen, welke suggesties passen bij wat we allebei willen? 
4= kies een oplossing, je bouwt verder met nog 10 blokken, hang ik de was op en breng ik je daarna naar bed, goed? 

5= voer de oplossing uit  
6= ga na of oplossing gewerkt heeft. Ik vond het een fijne oplossing, jij kon je bouwwerk afmaken terwijl ik was 
ophing en daarna hielp je mij door vlot naar bed te gaan. Hoe vond jij dat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling 

uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen 
8 ‘Opbrengsten’ zijn stappen vooruit in welbevinden, actieve betrokkenheid en ontwikkeling van het kind 
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Visie & regels 

 
Regels zijn in feite éénzijdige afspraken. Ze roepen daardoor al snel verzet op, zeker als het motief achter 
de regel niet duidelijk is of niet belangrijk wordt gevonden.  
 
Het is belangrijk om hiermee rekening te houden en regels alleen te gebruiken als het maken van 
wederzijdse afspraken (nog) niet lukt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er sprake is van een zekere urgentie, 
als er geen tijd is om uitleg te geven (bijvoorbeeld bij direct gevaar) of als het kind te jong is om motieven te 
begrijpen. Het is dan belangrijk om op voorhand rekening te houden met mogelijk verzet. De Gordon® 
methode biedt daarvoor handvatten. 
 
Kenmerken van regels  

 regels zijn positief geformuleerd en voorzien van een motief  

 beschrijven hoe je hoort te handelen, je wordt erop aangesproken wanneer je het niet zo doet 

 bieden houvast, iedereen weet wat de bedoeling is 

 horen motieven (onderliggende waarden) te hebben, redenen waaróm ieder het zo moet doen: 
kinderen ontvangen daarmee de informatie die zij nodig hebben om in volgende situaties 
medewerking te kunnen en willen verlenen en daarmee een gevoel van waarden en normen te 
ontwikkelen 

 zijn een middel voor kinderen om grenzen te verkennen 

 worden positief geformuleerd: het gewenste gedrag wordt genoemd, niet het ongewenste  

 worden regelmatig met kinderen geëvalueerd; wanneer ze niet zinvol blijken te zijn worden ze 
aangepast. We spreken daarom liever van afspraken dan van regels 

 staan niet vast; in bepaalde situaties kunnen uitzonderingen op regels worden gemaakt. In die 
situaties legt de gastouder aan kinderen uit om welke reden of vanuit welke behoefte tot deze 
verandering is besloten 

 
 
 

 
Uitdagingen voor gastouders met betrekking tot rituelen, activiteiten, afspraken en regels; 
  

 met een minimum aan regels een maximum aan duidelijkheid bieden. Hierover meer in het ABC bij 
het pedagogisch beleid onder Gordon® methode 

 de fysieke ruimte zó inrichten dat alle gebruikers zoveel mogelijk in hun behoeften worden voorzien 

 het naleven van regels voor kinderen begrijpelijker en aantrekkelijker maken door ze positief te 
formuleren 

 het principe van omkeerbaarheid van gedrag: ‘Ik gedraag mij zó ten opzichte van kinderen dat zij in 
principe hetzelfde gedrag naar mij toe kunnen hebben. Zij kunnen hetzelfde tegen mij zeggen of 
doen, ook op dezelfde manier of toon als die ik gebruikte……’  

 volwassen leven het naleven van de regels zelf voor, zodat kinderen het gewenste gedrag na 
kunnen bootsen 
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Deel 2; Toelichting bij 'Voorbeelddag' bij gastouder ‘H. Voorbeeld’ 
  
Ontvangst, binnenkomst, verdriet bij gastouder ‘H. Voorbeeld’ 

 

Een warm welkom én overdracht van informatie  

Bij de gastouder beginnen kinderen iedere dag met het begroeten van hun gastouder en de andere kinderen 

en het afscheid nemen van hun ouders. Het is belangrijk om bij het brengmoment contact met ouders te 

hebben; ouders en gastouder overleggen met elkaar. De informatie die wordt uitgewisseld, vormt de basis 

voor de dag van het kind en is belangrijk om elkaar beter te leren kennen. De gastouder betrekt het kind bij 

het gesprek en maakt indien nodig aantekeningen naar aanleiding van het gesprek. Indien wenselijk noteert 

de gastouder de tijd van binnenkomen op de Presentielijst (zie ABC). Een kort mondeling contact en een 

moment voor het kind om te ‘aarden’ hoeft in de regel niet langer dan tien minuten te duren. Als ouders 

langer willen blijven of als ouders en kinderen moeite hebben met afscheid nemen, wordt aan hen uitgelegd 

dat langer blijven het afscheid niet makkelijker maakt en wordt het ritueel ingezet waar gastouders, ouders, 

kind en aanwezige kinderen in het gezin houvast aan beleven. Voor de al aanwezige kinderen is het fijn om 

het aantal aanwezige volwassenen te beperken. Duidelijk en op tijd afscheid nemen van ouders zorgt voor 

een zo prettig mogelijke start van de dag. Ouders en gastouders helpen kinderen bij het afscheid nemen 

d.m.v. het afscheidsritueel.  

 

Afscheid nemen en omgaan met verdriet 

Soms huilt een kind bij het afscheid; dat betekent dat het kind verdrietig is als zijn of haar ouder vertrekt en 

dat hoort bij een warme gehechtheidrelatie. De gastouder legt dit duidelijk uit aan ouders en geven ouders 

de ruimte om zichzelf gerust te stellen; bijvoorbeeld door later even te bellen om te vragen hoe het gaat. De 

gastouder reageert sensitief op het verdriet van het kind en bieden een veilige en geborgen plek om het 

verdriet te verwerken. Gelegenheid hebben om even bij de gastouder uit te huilen, het samen praten over 

hoe papa of mama vertrok, of dit uitspelen in een rollenspel kan kinderen helpen bij het verwerken van hun 

emoties. Het kan zijn dat een kind behoefte heeft om te huilen. Wanneer een kind huilt, helpt de gastouder 

door te zeggen: ‘Toe maar, huil maar!’ De pijn die het kind voelt wordt erkend wordt door te zeggen: ‘Je voelt 

je op dit moment heel verdrietig hé?’ Je hoeft niet méér te doen dan de pijn van het kind te erkennen en zijn 

gevoelens te accepteren (Aletha Solter 1989). Wanneer een kind het verdriet heeft kunnen ontladen wordt 

duidelijk verteld hoe de dag eruit ziet. Dit kan een kind begrip voor tijd en overzicht over de dag geven. In de 

kern gaat afscheid nemen over het opbouwen van vertrouwde relaties en het verwerven van emotionele 

competenties; 'Kijk, ik mag er zijn!'  

 

Eet-drink ritueel bij gastouder 'H. van Voorbeeld' 
Het aanbod bestaat uit wat de ouders meegeven voor hun kinderen, of wat de gastouder aanbied. Dit gaat in 

overleg tussen de gastouder en de ouders. De gastouder streeft ernaar het aanbod zo te organiseren dat dit 

overeenkomt met de richtlijnen van het landelijk voedingscentrum.  

 

Bij de voorbereiding van het eet-drink ritueel zijn kinderen actief en worden uitgenodigd mee te helpen en bij 

te dragen. Kinderen worden uitgenodigd hun spel af te ronden en te helpen bij de voorbereidingen wanneer 

zij daar gezien hun ontwikkeling aan toe zijn. De gastouder begint op kindhoogte met het voorbereiden van 

het tussendoortje. 

Kinderen kiezen zelf uit het aanbod wat en hoeveel ze daarvan drinken/ eten. Dit moment van samen zijn is 

interactief; kinderen worden door de gastouder uitgenodigd tot initiatief;  in gesprekken, bij het uitzoeken van 

een lied of verhaal, of ze helpen elkaar bij bijvoorbeeld het inschenken en uitdelen. Wanneer de organisatie 

dit toelaat, worden bij voorkeur lage krukken of stoelen gebruikt, zodat kinderen zelfstandig kunnen gaan 

zitten of van tafel kunnen gaan.  

 
Persoonlijke hygiëne en wassen bij gastouder 'H. van Voorbeeld' 
 
Voor het fysieke en emotionele welbevinden is een fris en schoon lijf en voldoende rust van levensbelang. 

De intimiteit van de verzorging van een kind door een gastouder is heel bijzonder en daardoor ook bijzonder 

geschikt voor het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. Met het aankijken, aanraken en 

samenwerken wordt verbondenheid opgebouwd.  

Voor een kind ligt het leren kennen van je eigen lichaam, het plezier beleven aan je eigen lichaam, de 

controle krijgen over je eigen lichaam, het (samen) verzorgen van je eigen lichaam, het ontdekken van de 

eigen seksualiteit en het aangeven van je grenzen, in de kern van verzorgende bezigheden. Samen met de 
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gastouder worden de ontwikkelingsgebieden onderzocht ('Waar voel ik honger?'), ontdekt ('Als ik mijn 

tanden poets voelt mijn mond fris en mijn tanden glad'), samen gedaan ('Ik geef je zalf, jij smeert het op je 

armen) en zelf gedaan ('Ik wil en kan zelf mijn gezicht wassen').  

 

Emotionele en fysieke veiligheid, motorisch- zintuiglijke competenties, cognitieve competenties, sociale 

competenties, morele competenties, ze doen allemaal mee bij deze activiteiten en dat is wat deze 

activiteiten zo belangrijk maakt. Verdeeld over de dag worden heel wat uren besteed aan persoonlijke 

hygiëne, verzorging en naar bed brengen en uit bed halen en tijdens deze momenten leren de kinderen over 

zichzelf, hun eigen lichaam, hun lichamelijke behoeftes en hun relatie met anderen. Omdat deze activiteiten 

zo belangrijk zijn, besteden we zorgvuldig aandacht aan deze persoonlijke, individuele en intieme 

momenten. 

Een verzorgingsmoment geeft tal van aanknopingspunten; een vaste volgorde maakt dat het kind weet wat 

er komen gaat. Door alles te benoemen ervaart het kind taal bij handelingen en voorwerpen. Een gastouder 

grijpt ieder verzorgingsmoment als een kans voor persoonlijk en individueel contact met de mogelijkheid om 

kansen te grijpen en kansen te creëren voor talrijke leerervaringen. Door de verzorgingsmomenten 

zorgvuldig voor te bereiden, is de kans op onderbreking zo klein mogelijk en de kans op een waardevol 

ontwikkelingsmoment zo groot mogelijk.  

 

Persoonlijke hygiëne 

Begeleiden bij het verwisselen van luiers, zindelijkheidsontwikkeling en toiletbezoek is vooral: inspelen op 

signalen van elk individueel kind. Een kind ervaart tijdens deze momenten: ‘Ik word gezien, ik ben belangrijk, 

ik word geaccepteerd met mijn stemming van dit moment, ik mag mijn eigen tempo hebben’. Toenemende 

zelfstandigheid, zelf grenzen en momenten kunnen aangeven en kunnen vertellen of laten merken als iets 

wel of niet prettig is en een individueel en persoonlijk contact met je eigen vaste gastouder die met de volle 

aandacht bij jou is. Persoonlijke hygiëne, de naam zegt het al, is persoonlijk en intiem, zorgvuldigheid en 

respect zijn daarom cruciaal. Alert reageren op de signalen van een kind maakt deze activiteiten tot 

bijzondere momenten op de dag. Kinderen kunnen steeds meer zelf aangeven wanneer en hoe ze geholpen 

willen worden. 

Persoonlijke hygiëne heeft ook een pragmatisch doel; schoon worden en schoon blijven, zindelijk worden en 

leren hoe je naar de WC gaat. Een zorgvuldige hygiëne leidt tot een schoon, verzorgd lichaam dat minder 

snel ziek wordt.  

 

Baby’s worden voor of na de voeding verschoond en tussendoor wanneer het nodig is. Meer hierover in het 

ABC bij het pedagogisch beleid onder 'Pikler® ín het kort' en 'Verschonen in acht stappen'.  

 

Wassen: weten dat je het waard bent om zorgvuldig mee om te gaan 

Net zoals de persoonlijke hygiëne, heeft wassen ook een ‘dubbele functie’. De eerste is lichamelijke 

veiligheid, een schoon, fris lijf en dus minder kans op ziektes en infecties. Het tweede doel beslaat meerdere 

competenties. Kinderen leren begrijpen waarom ze zich wassen of gewassen worden en hoe je jezelf kan 

wassen of wat de gastouder doet bij het wassen, de cognitieve competenties en de motorisch- zintuiglijke 

competenties zijn hierbij aan het werk. Kinderen leren ook om voor zichzelf te zorgen en zorgvuldig met je 

eigen lichaam en materialen (zeep, washandjes en handdoeken) om te gaan. De autonomie en 

zelfstandigheid van kinderen en de ontwikkeling van cognitieve competenties worden hierbij aangesproken. 

Wassen kan ook een sociale aangelegenheid zijn; we zingen samen een liedje over wassen en schoon 

worden en we helpen elkaar. Dus ook sociale competenties worden aangesproken. Wassen gebeurt 

respectvol (ik ben te respecteren). De gastouder benoemt wat ze doet in verband met de taalontwikkeling. 

 

Middagmaaltijd  bij gastouder 'H. van Voorbeeld' 
 
In saamhorigheid zelf bepalen wat, hoeveel en in welke volgorde je eet en drinkt. 
Ouders verzorgen zelf het eten en drinken voor hun kind. Als gastouderbureau proberen we gastouders en 

ouders te motiveren zich te richten naar actuele richtlijnen van het landelijke voedingscentrum. Een 

verantwoord aanbod bevat weinig vet, suiker en zout. Variatie is ook van belang: bijvoorbeeld verse plakjes 

tomaat of komkommer bij de broodmaaltijd. Wanneer gastouders en ouders overeenkomen het aanbod 

zodanig samen te stellen, dan is er bruinbrood met tafelmargarine en diverse soorten beleg waar kinderen 

uit kunnen kiezen. Dit vergroot kansen voor pedagogische kwaliteit.  
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Onderling contact wordt tijdens deze momenten gestimuleerd. Zolang er respect is voor het eten en voor 

elkaar, krijgen de motorisch- zintuiglijke ontwikkeling (zelf inschenken, zelf eten), opbouwende interactie 

(elkaar helpen), creativiteit (zelf smeren) en plezier alle ruimte. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het 

individuele tempo van de kinderen. De allerjongsten hebben hun eigen voedingsschema, maar als een kind 

erg moe is zullen we hem niet stimuleren om toch mee te eten. Hij kan na het rusten eten en drinken of het 

eten en drinken wordt eerder aangeboden.  

Baby’s hebben hun eigen, individuele voedingsschema. De gastouder stemt haar activiteiten daarop af. Het 

eet- en drink moment is dan ook een moment waarop de baby aandachtig wordt verzorgd. 

 
Naar bed bij gastouder 'H. van Voorbeeld' 
 

Ontspannen gaan rusten om later weer ontspannen uit bed te komen 

Een rust- of slaapmoment is voor een kind erg belangrijk. Wat het kind in de opvang heeft beleefd wordt 

deels met rust verwerkt. Een oververmoeid kind loopt meer risico loopt om zichzelf te bezeren, te vallen of 

op conflicten. De gastouders spelen in  op de eigen manier van het kind om zich te ontspannen en uit te 

rusten en daarna weer fit uit bed te komen. Zo krijgt het kind de gelegenheid om zich over te geven aan de 

behoefte aan rust en slaap en daar ook weer op een prettige manier uit te ontwaken en weer ‘in de 

kindergroep’ te komen. Steeds meer zelf doen, zelf uitkleden en zelf aankleden draagt bij aan de 

zelfstandigheid van een kind. Een kind geeft bewust of onbewust aan of hij of zij behoefte heeft aan slaap of 

rust, de gastouder is alert op signalen die aangeven dat een kind daar behoefte aan heeft. De gastouder 

helpt het kind deze behoefte te herkennen, verwoorden en te ontspannen om er vervolgens daadwerkelijk 

aan toe te geven. Een kind heeft een eigen (vlakke) rustplek waar het kan ontspannen en tot rust/ in slaap  

kan komen. Om tot rust te komen, is het belangrijk dat een kind zich niet alleen fysiek maar ook emotioneel 

veilig en geborgen voelt. De persoonlijke individuele aandacht van de gastouder helpt daarbij.  

 

Vlakke ondergrond 

Wanneer een kind langer dan 5 minuten ‘onderuit gezakt zit’ zien we dit als een non-verbaal signaal; er 

wordt actief geluisterd naar onderliggende gevoelens van het kind. Ontspanning op een vlakke ondergrond 

is belangrijk om de rest van de dag aan te kunnen. Gedrag als ‘hangen’ op de bank of op een zitzak of iets 

dergelijks kan aangeven dat een kind behoefte heeft aan rust.  Voor de ontwikkeling van de juiste 

lichaamshouding is een platte ondergrond, zoals een bed of matras de meest geschikte plek om even te 

rusten   

 

Ophalen bij gastouder 'H. van Voorbeeld' 
 

Een warme begroeting en overdracht van informatie 

Kinderen worden voorbereid op het afscheid van de andere kinderen en de gastouder, het spel wordt 

afgebouwd of afgerond. Er wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren, aan het kind dat zelf wordt opgehaald, 

maar ook aan eventuele andere kinderen die straks gehaald worden. Samen wordt er teruggekeken op de 

dag, foto's kunnen hierbij een belangrijke ondersteuning bieden. Net zoals in de ochtend kan een ritueel 

houvast, voorspelbaarheid en duidelijkheid aan een kind bieden. 

 

Een kort mondeling contact en een moment voor het kind om afscheid te nemen van de gastouder hoeft in 

de regel niet langer dan tien minuten te duren. Het is belangrijk om bij het haalmoment contact met ouders te 

hebben; ouders en gastouders overleggen met elkaar en met het kind. De informatie die wordt uitgewisseld 

vormt de basis voor de avond van het kind en geeft ouders een beeld van wat hun kind heeft meegemaakt. 

Zo kan bijvoorbeeld een lied dat bij de gastouder geleerd is met ouders thuis samen gezongen worden. De 

gastouder geeft objectieve en concrete informatie over de belevenissen van het kind en kan hierbij eventueel 

de foto's, die vooraf met de kinderen zijn gemaakt, gebruiken. De gastouder betrekt het kind bij het gesprek 

en maakt indien nodig aantekeningen naar aanleiding van het gesprek.  

Indien wenselijk gebruiken gastouder en vraagouder een 'Overdrachtboekje' (zie ABC), dat zowel in de 

opvang als thuis wordt ingevuld.  

Op de presentielijst wordt het kind ‘uitgeschreven’ (indien wenselijk). Ook deze handeling kan gezien worden 

als een ritueel waarbij het kind een actieve rol krijgt toebedeeld. Daarna wordt er duidelijk afscheid 

genomen, Waarbij een eventuele afscheidskus op de wang alleen op initiatief van het kind wordt 

beantwoordt.  
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Overdracht bij opvallende signalen of zorgen 

Wanneer de gastouder een bepaald opvallend gedrag of signaal heeft waargenomen, bespreekt deze dit 

dezelfde dag (of als dat niet lukt dezelfde week) met de ouder (Zie Stappenplan Signalering ‘Waar vraagt dit 

kind aandacht voor?’ en in het ABC onder Aandacht.) Waar bij de overdracht het kind steeds bij het gesprek 

betrokken wordt, is dit bij het uitwisselen van opvallende signalen  misschien niet wenselijk. De gastouder 

maakt daarin een professionele inschatting. Daarbij is zorgvuldige communicatie van belang zodat kinderen 

zich niet buitengesloten voelen.  

Als de ouder behoefte heeft aan een uitgebreider gesprek, dan wordt er op korte termijn een afspraak 

gemaakt met de bemiddelingsmedewerker. Bij het uitwisselen van informatie is het belangrijk om de privacy 

van een ieder te waarborgen.  
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Deel 3; 'Voorbeelddag' bij gastouder H. Voorbeeld  
 
'Voorbeelddag' beschrijft de praktische invulling van rituelen, speel-leeractiviteiten, afspraken en regels 
zoals Gastouderbureau Kop van Noord-Holland ze graag uitgevoerd ziet door de gastouders. Deze 
voorgestelde werkwijze lichten wij puntsgewijs toe in deel 2. 
 
'Voorbeelddag' dient als hulpmiddel voor de gastouder om het eigen 'Gastouder-specifieke werkplan' 
stapsgewijs in overeenstemming te brengen met de voorgestelde werkwijze van Gastouderbureau Kop van 
Noord-Holland. 
 
Gastouderbureau Kop van Noord-Holland verwacht van de gastouders dat zij, waar zij inhoudelijk (nog) 
afwijken van 'Voorbeelddag' een actieve leerhouding aannemen en in gesprekken over pedagogisch 
handelen hun keuzes motiveren vanuit belangen van kinderen;(1) 'Welbevinden',(2) 'Actieve betrokkenheid' 
en (3) 'Ontwikkeling'  
 
Stappen van de gastouder;  
Bij onderstaande stappen gebruiken we opdrachten, die we gedurende het proces aanbieden. 
Zie opdracht 'Van pedagogische bewustwording naar pedagogische vernieuwing' 
 

1. invullen van ontbrekende informatie in 'Voorbeelddag' bij gastouder H. Voorbeeld' (met 
ondersteuning vanuit  het gastouderbureau; zie opdracht pedagogische bewustwording); 

 
2. inventariseren  hoe rituelen, speel-leeractiviteiten, afspraken en regels reeds geheel met 

'Voorbeelddag' overeenkomen, welke deels en welke geheel niet9 (zie opdracht pedagogische 
bewustwording); 

 
3. invullen van het 'Gastouder-specifieke  pedagogisch werkplan'  (met ondersteuning vanuit  het 

gastouderbureau); 
 

4. inbrengen van vragen m.b.t. eigen deskundigheidsbevordering in gesprekken met de 
bemiddelingsmedewerker; 

 
5. volgen van vier stappen 'Opbrengstgericht werken', waarover meer in het ABC bij het pedagogisch 

beleid; 
 

6. opnieuw invullen van het 'Gastouder-specifieke  pedagogisch werkplan' (pedagogische 
vernieuwing); 
 
Herhalen; opnieuw vanaf punt 2 (met ondersteuning vanuit  het gastouderbureau). 
  

  

                                                 
9 Het afstemmen van het pedagogisch handelen op 'Voorbeelddag' zien we als een meerjarig proces waarbij de gastouder zich 

ontwikkelt; van 'pedagogische bewustwording' naar 'pedagogische vernieuwing'. In de inleiding wordt beschreven hoe het 
gastouderbureau de gastouders ondersteunt bij professionele deskundigheidsbevordering. 
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Een 'voorbeelddag' bij gastouder H. Voorbeeld   
 

Een dag bij gastouder; H. Voorbeeld  ……………..(naam) 
 
Ontvangst-ritueel  
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur  (flexibel) 
 
De gastouder: 

1. wenst ouder en kind (op kindhoogte) persoonlijk een goede dag, noemt naam, afstand ongeveer 1,5 
meter. Stelt nieuwe kinderen en ouders aan elkaar voor, maakt een praatje, informeert naar en vertelt 
over recente belevenissen van het kind. Leest daarbij het 'Overdrachtboekje' (zie ABC) wanneer dat 
thuis is ingevuld (indien wenselijk) en vraagt eventueel toelichting; 

2. noteert (indien wenselijk) van ieder kind op de Presentielijst (zie ABC)de tijd van binnenkomst  
3. draagt zorg voor een uitnodigende sfeer (fotoboekjes) aan tafel voor ouders en kinderen, zorgt ervoor 

dat er een aantal zitplaatsen voor volwassenen beschikbaar is; 
4. nodigt kinderen samen met hun ouders uit om foto's van actuele belevenissen te bekijken;  
5. bewaakt rustige sfeer; zachte achtergrondmuziek waarmee de dag (eventueel) begon gaat tijdig uit; 
6. vraagt ouders (indien wenselijk) om afscheid te nemen. Motiveert vanuit pedagogische motieven;  
7. bespreekt de breng- en haaltijden; 
8. Voor kinderen die borstvoeding krijgen worden afspraken gemaakt met ouders. Deze worden 

genoteerd in het overdracht- opvangboekje/heen en weer schrift (zoals bv. het Overdrachtformulier in 
ABC)  
  

Afscheid-ritueel  
Richtlijn; gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer 10 minuten na binnenkomst van ouder en kind(eren) 
 
De gastouder: 

1. legt indien wenselijk aan de ouder het belang van een vast ritueel uit. Geeft een voorbeeld van een 
geschikt ritueel; 
Bijvoorbeeld; 1,….2,….3,…. kusjes en daarna daadwerkelijk afscheid nemen; 

2. biedt kinderen voldoende gelegenheid hun vader/ moeder of verzorger na te kijken. Plaatst bv. 
stoeltjes of een trapje bij het raam. Laat de keuze bij het kind; 

3. zingt een vast en vertrouwd afscheidslied, -versje of -rap en zwaait daarbij;  

 ‘    ……………………………………………………. 
………………………………………………………….. 

4. biedt ruimte aan kinderen elkaar te helpen;  
5. kijkt samen met kind(eren) met welk vervoersmiddel de ouder vertrekt en benoemt details. Deze 

herinnering kan een kind dan op een later tijdstip oproepen; 
6. stelt eventueel aan ongeruste ouder voor om op een later tijdstip even te bellen en te informeren naar 

het kind;  
7. helpt het kind door middel van ‘actief luisteren’ om emoties te verwerken en deze een plek te geven. 

Zodra het kind emotioneel voldoende heeft kunnen ontladen kan het initiatief nemen om ontspannen 
te gaan spelen. 
 

Speel-leeractiviteiten   
Naast gelegenheid tot zelfstandig spel en meedoen aan rituelen krijgen kinderen speel-leeractiviteiten 
aangeboden.   
De gastouder volgt daarbij de vier stappen van ‘Opbrengstgericht werken’ in het ABC. Resultaat is een 
speels aanbod van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Kinderen oefenen regelmatig op de grens van hun 
kunnen doordat de gastouder het aanbod samenstelt, gebaseerd op actuele observaties. Een brede 
persoonsontwikkeling zoals beschreven in het ABC ‘Observeren’ staat daarbij centraal.  
 
Richtlijn voor gebruikelijke tijden speel-leeractiviteiten zijn (flexibel); 
van……………. tot ……………………… uur,  
van……………. tot ……………………… uur 
van……………. tot ……………………… uur 
van……………. tot ……………………… uur 
 
Buitenspelen draagt bijvoorbeeld o.a. bij aan motorische behendigheid, voorlezen draagt o.a. bij aan 
emotionele ontwikkeling, knutselen (creatieve expressie) spreekt weer andere ontwikkelingsgebieden aan. 
Er wordt gezongen, gedanst, gekleid en gepuzzeld en er worden gesprekjes gevoerd bv. over de 
belevenissen van de kinderen.  
 
Voor baby's meer hierover in het ABC onder 'Pikler® ín het kort'. 
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Eet-drink ritueel  
 
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur (flexibel) 
 
Bij voorkeur is drinkwater gedurende de gehele dag op kind hoogte beschikbaar. 
 
De gastouder: 

1. vult 1 of meer handzame kannen (vanuit perspectief kind) met verdunt sap of limonade of 
(afgekoelde) kruiden thee; 

2. creëert een plek om samen te kunnen zijn (bv met lage krukjes rond een (lage) tafel); ieder kan 
elkaar zien en kan initiatieven nemen; 

3. observeert welke kinderen hun spel afronden en gebruikte materialen opruimen. Aan deze kinderen 
wordt gevraagd of ze willen helpen met de voorbereidingen. Kinderen zetten bv. zelf drinken, 
etenswaren en stoelen klaar. Er is voor elk aanwezig kind is er een zitplaats, dus ook voor de 
kinderen die er (nog) niet bij willen; 

4. zingt een vast en vertrouwd lied, versje of rap namelijk;       

   

  
Zo horen/weten aanwezige kinderen dat er gegeten en gedronken kan worden en krijgen 
gelegenheid om hier over na te denken en vervolgens een beslissing en/of initiatief te nemen;  

5. het fruit wordt direct na bereiding aan kinderen aangeboden. Eventueel verdeeld over 1 of meer 
borden om wachten te voorkomen. Kinderen worden, wanneer zij daaraan toe zijn, gestimuleerd zelf 
fruit te schillen of in stukken te snijden. Intussen heeft de gastouder een actieve rol in het contact met 
de kinderen die al zitten en degene die intussen aanschuiven. De gastouder begint een gesprek over 
hun bezigheden, vertelt een verhaal, zingt een lied of start een (woord)spelletje; 

6. vraagt aan kinderen die nog niet meedoen en doorgaan met spelen: 'Voel eens in je buik? Heb je al 
trek, lust je iets? Of heb je dorst? Nee? Oké, wij gaan nu eten en drinken, ik vind het leuk als je erbij 
bent, als je dat wilt. Misschien tot straks?' Of iets van gelijke strekking; 

7.  zingt een vast en vertrouwd lied, versje of rap namelijk:      

  

 

            

8. biedt kinderen gelegenheid/ruimte om op de voorbereide plek zelf drinken in te schenken op een 
moment dat ze zelf kiezen. Ook kiezen kinderen zelf wat en wanneer ze iets eten vanuit verantwoord 
aanbod. Wanneer kinderen verbaal of non verbaal hulp of assistentie vragen gaat de gastouder 
daarop in; 

9. maakt een inschatting of er behoefte is aan een gesprek, lied, verhaal, spel of grap om kinderen bij 
het eten en drinken te betrekken; 

10. heeft overleg met de kinderen over activiteiten die geweest of gewenst zijn. De kinderen worden 
actief betrokken bij het maken van de plannen. Signalen die ze geven (verbaal en non verbaal) 
worden vertaald naar plannen voor activiteiten (voor binnen en/of buiten); 

11. betrekt kinderen bij het afsluiten van het ritueel. Wanneer kinderen aangeven dat er voldoende 
gegeten/gedronken is worden deze uitgenodigd om een toren van bekers te maken (stapelen);  

zingt een vast en vertrouwd lied, versje of rap namelijk;  

       
         

Dit is voor de kinderen een teken dat het eet- drinkritueel afgerond is; 
 

12. zet de stoeltjes/ krukjes samen met kinderen terug op de vaste bewaarplek;  
13. laat de kinderen die dat willen eventueel nog even ‘natafelen’; 
14. noteert (indien wenselijk) in het 'Overdrachtboekje (zie ABC) welk(e) kind(eren) onvoldoende 

gegeten/ gedronken hebben en communiceert dit bij het ophalen met ouders. 
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Rituelen rond persoonlijke hygiëne  
 
De kinderen die (nog) niet uit eigen initiatief een verschoning vragen of zelfstandig naar de wc gaan worden 
hier aan herinnerd door de gastouder.  
 
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur  (flexibel) 
 
Indien gewenst worden ze door de gastouder geholpen. De gastouder maakt daarbij een inschatting welke 
kinderen worden betrokken bij hand- en span diensten.  
Baby’s worden of vóór of ná de voeding verschoond en daarbij tussendoor wanneer het nodig is. 
 
De gastouder: 

1. observeert continue welk kind zelf initiatieven neemt. Vervolgens wordt daar door de gastouder op in 
gegaan. Dit kan zijn doordat het kind zelf richting toilet of commode loopt, maar kan ook een 
moment zijn waarop het kind even niet tot spelen komt of contact zoekt met de gastouder. Het 
‘verschoon’ moment is tevens een waardevol ‘contact’ moment; 

2. biedt kinderen ruimte om alles wat ze zelf kunnen doen ook daadwerkelijk zelf te doen, in eigen 
tempo van het kind; 

3. biedt kinderen bij het bieden van persoonlijke hygiëne een gevoel van emotionele veiligheid, 
voorspelbaarheid, betrokkenheid en aandacht voor interactie;  

4. brengt rust in lichamelijke aanrakingen; 
5. benoemt signalen, handelingen, materialen; 
6. stimuleert interactie, maakt plezier;  
7. vertrouwt erop dat het kind de motor is van de eigen ontwikkeling. Hij of zij heeft dan geen 

beloningen (stickers) nodig om gemotiveerd te zijn voor het proces van zindelijk worden (bron: Alfie 
Kohn ‘Punished by rewards’ 1999);  

8. bespreekt, wanneer de ontwikkeling op het gebied van zindelijk worden stagneert of uitblijft, met 
ouders en rapporteert dit op 'Aandachtstrookjes' en volgt daarbij het Stappenplan Signaleren 'Waar 
vraagt dit kind aandacht voor?' ; 

9. handelt telkens in een vaste volgorde;  
 
Was-ritueel  
Richtlijn: gebruikelijke tijden voor dit ritueel zijn; (flexibel) 

na toilet bezoek;  …………………  uur  
na buiten spelen; ………………… uur   
na bepaalde activiteiten; ………… uur  

  
voor het eten; ……………………… uur 
na het eten; ……………………….. uur 

 
De gastouder: 
 

1. legt uit waarom het belangrijk is om regelmatig de handen te wassen;  

2. zingt het vertrouwde lied:  

 

     

     
 

3. zorgt dat kinderen zelf op een veilige manier bij het bakje water/ de kraan kunnen;  
4. zorgt ervoor dat er ook een spiegel op kindhoogte is waardoor het kind zichzelf en anderen ziet 

tijdens het wassen; 
5. zorgt ervoor dat zeep binnen handbereik van de kinderen is. Eventueel zijn er ook washandjes 

beschikbaar op kindhoogte (tijdens de uitvoering van het ritueel). 
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Buiten spelen 
 
Naar buiten gaan ritueel  
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur (flexibel) 
 
De gastouder: 

1. legt ter voorbereiding: diverse materialen klaar: 

 presentielijst (indien gewenst) 

 sleutels 

 tissues 

 natte washandjes 

 telefoon-foto-toestel 

 pen 

 schrijfpapier 

 observatieformulieren (indien gewenst)  

 afgebakende plek waar de allerjongsten ongestoord kunnen bewegen en andere 
kinderen kunnen observeren (bv. een kleed of (grond-)box) 

 …. 
2. is beschikbaar op kindhoogte voor kinderen die hulp nodig hebben bij het aantrekken van de jassen/ 

laarzen en schoenen en hier verbaal of non verbaal om vragen;  
3. observeert de kinderen tijdens dit proces;   
4. biedt hulp wanneer kinderen daarom vragen (verbaal of non verbaal);  
5. daagt kinderen uit anderen te helpen bij het aantrekken van jassen en schoenen/ laarzen;  
6. laat kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar;  
7. bied kinderen ruimte en tijd om in hun eigen tempo zichzelf aan te kleden en, wanneer zij dat willen, 

naar buiten te gaan;  
8. observeert;(1) welbevinden, (2) actieve betrokkenheid en (3) ontwikkeling van de kinderen terwijl ze 

spelen (zie ABC ‘Observeren’); 
9. kinderen die dat willen/ kunnen zijn in de  gelegenheid om zelf gekozen materialen te pakken. De 

bewaarplek is op een veilige en overzichtelijke manier ingericht waardoor dit op een veilige manier 
kan.  

 
Opbergen buiten-materialen-ritueel  
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur(flexibel) 
 
De gastouder: 
 

1. staat bij de deuropening van de berging en begeleid kinderen bij het opruimen’; 

zingt een vast en vertrouwd opruimlied, -versje of -rap; 

      
 

2. observeert welke kinderen er op dat moment klaar zijn met hun spel;  
3. vraagt (alleen) deze kinderen of ze willen helpen met het opbergen van het spelmateriaal. 

 
 

Naar binnen ritueel  
 
Opruimen waarmee je hebt gespeeld en daarna weer samen naar binnen 

 
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur(flexibel) 
 
De gastouder: 

1. staat bij de buitendeur van de locatie;  
2. zingt een vast en vertrouwd naar-binnen-lied, -versje of -rap’; 

       

     
  

3. begeleidt de kinderen die dat willen naar binnen en bij het ophangen van de jassen; 
4. controleert de buitenspeelplaats op ‘vergeten materiaal’, ruimt waar nodig op, sluit de schuur af en 

nodigt de kinderen die nog achterbleven uit om mee te gaan naar binnen; 
5. de kinderen kunnen hun handen wassen en de handen van allerjongsten worden na toestemming 

van het kind door de gastouder schoongemaakt met een washand;  
6. de kinderen worden uitgenodigd gebruik te maken van toilet, om daarna ongehinderd aan de 

middagmaaltijd te kunnen deelnemen; 
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Middag- maaltijd ritueel  
 
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur (flexibel) 
(maximaal een half uur, stilzitten draagt niet bij aan een gezonde ontwikkeling) 
 

Samenvatting; de kinderen zingen het startlied voor de maaltijd met de gastouders en ondertussen wordt er 
drinken ingeschonken en een boterham gesmeerd.  
Na het startlied wordt er gegeten en gedronken. Na de maaltijd worden kinderen uitgenodigd te helpen met 
opruimen. 
De gastouder: 

1. observeert welke kinderen klaar zijn met hun spel en met het opruimen van gebruikte materialen en 
vraagt deze kinderen of ze willen helpen met het dekken van de tafel. Brood, margarine, diverse 
soorten beleg (twee zoet, twee hartig) melk en karnemelk worden op tafel gezet. De hoeveelheden 
en de vorm waarin e.e.a. wordt aangeboden wordt afgepast op de ontwikkelingsfase van de 
kinderen; 

2. creëert voor elk kind een zitplaats en zorgt er voor dat alle kinderen horen en begrijpen dat er 
gegeten en gedronken kan worden. Op die manier wordt hen gelegenheid geboden om hier over na 
te denken, en vervolgens een beslissing en/of initiatief te nemen;  

3. Zingt het vaste en vertrouwde 'we gaan aan tafel' -lied, -versje op -rap: 

      
4. maakt een professionele inschatting welke kinderen gebaat zijn bij het gezelschap van de 

medewerker; 
5. neemt daarna plaats bij die kinderen die hulp nodig hebben en heeft een positieve rol in het contact. 

Dit kan bijvoorbeeld door het starten van een gesprek, een verhaal, een lied of een (woord)spelletje. 
De sfeer is positief zodat kinderen graag aan tafel komen; 

6. gastouder vertelt de overige kinderen (die nog spelen, nog niet zover zijn om hun spel af te ronden) 
dat er gegeten en gedronken kan worden. Vriendelijk nodigt deze elk kind persoonlijk uit. Vraagt: 
‘Voel eens in je buik? Heb je al trek? Lust je wel iets? Of heb je dorst? Nee? Oké, we gaan nu brood 
eten en er is drinken en ik vind het fijn als je er bij bent als je dat wilt. Misschien tot straks?’; 

7. zingt het vaste en vertrouwde start de maaltijd –lied, versje of- rap; 

     
 
 

 
8. …( indien gewenst; controleert het aantal kinderen door middel van de presentielijst) 
9. biedt kinderen de gelegenheid om zelf drinken in te schenken op een moment dat ze zelf kiezen. 

Ook kiezen kinderen zelf wat en wanneer ze iets eten, en hoe ze het eten. Messen, vorken en 
dergelijk zijn aanwezig/ beschikbaar op de tafel, maar niet verplicht om te gebruiken. De gastouder 
is zich bewust van haar voorbeeld functie als het gaat om tafelmanieren en draagt zorg voor een 
gezellige uitnodigende sfeer; 

10. biedt ruimte aan kinderen om zelf hun boterham te smeren en melk in te schenken; 
11. biedt hulp aan kinderen die daarom vragen (verbaal of non verbaal);   
12. maakt een inschatting; zijn kinderen in elkaar geïnteresseerd of is er behoefte aan een gesprek, lied, 

verhaal, spelletje of grap om kinderen op een speelse manier bij het eten en drinken te betrekken;  
13. heeft overleg met de kinderen over belevenissen en activiteiten;  
14. vertelt wat deze de kinderen heeft zien doen. De kinderen worden actief betrokken bij het ophalen 

van herinneringen van die dag. Signalen die kinderen geven (verbaal en non verbaal) worden 
vertaald naar het activiteitenplan;  

15. betrekt kinderen bij het afronden van de maaltijd. Wanneer kinderen aangeven dat er voldoende 
gegeten/gedronken is wordt een toren van bekers gemaakt; 

16. zingt het vaste en vertrouwde einde-maaltijd -lied, -versje of -rap; :    
       

………………………………………………………. 
 
 

 
17. observeert welke kinderen aangeven dat zij voldoende gegeten en gedronken hebben, stelt voor aan 

kinderen die behoefte hebben aan beweging om iets van tafel naar de keuken/aanrecht te brengen;  
18. biedt aan kinderen die meer tijd nodig hebben ruimte om nog te blijven zitten als ze dit willen; 
19. na uiterlijk een half uur wordt de tafel gezamenlijk verder afgeruimd. Kinderen worden op een 

speelse manier uitgenodigd en betrokken bij het aanvegen van de vloer, het schoonmaken van de 
tafels, de afwas en dergelijke. 
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Naar bed ritueel  
 
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur (flexibel) 
 
Kinderen ontvangen hulp of gaan zelfstandig naar toilet. De luiers en kleding worden indien nodig 
vervangen, De kinderen die gaan rusten kleden zichzelf uit, helpen elkaar of worden uitgekleed. Wanneer ze 
uitgekleed zijn wordt er nog even voorgelezen of lezen de kinderen zelf een boekje.  
Vanaf ………..uur worden de kinderen naar hun bed begeleid in de slaapkamer. Ze worden met persoonlijke 
aandacht ingestopt en gaan dan rusten.  
 
Baby’s hebben hun eigen ritme, de manier waarop zij verzorgd worden staat beschreven bij ‘rituelen rond 
persoonlijke hygiëne’.  
 

 
 De gastouder: 

1. legt spullen van kinderen op kindhoogte klaar;  
2. gedraagt zich ontspannen/ vertoont rustig gedrag door bv. op zachte toon te spreken;  

3. zingt het vaste vertrouwde naar bed- lied, -versje of -rap: 

        

          

4. zorgt voor lage zitplaatsen dicht bij elkaar, zodat kinderen elkaar zien, samenwerken, nabootsen; 
5. geeft kinderen de tijd om alles in eigen tempo te doen. Past het stemvolume aan dat van de kinderen 

aan en straalt rust uit;  
6. is zelf beschikbaar op kindhoogte; 
7. stimuleert kinderen de eigen (herkenbare) spullen te pakken;  
8. helpt de kinderen om zich zelf uit te kleden en eventueel elkaar te helpen; 
9. loopt samen met kind(eren) naar de slaapkamer en controleert kamertemperatuur (indien van 

toepassing);  
10. neemt de tijd om alles rustig te doen. Past het stemvolume aan. Straalt rust uit en vertelt (fluisterend) 

wie er allemaal rusten/ slapen; 
11. is zich bewust van non-verbale communicatie (met warme en volle aandacht instoppen, eigen bedje 

en/of slaapzak, zelf even de ogen dicht enz….); 
12. plaatst indien nodig (bv. wanneer kinderen elkaar hinderen om te ontspannen) een kamerscherm 

tussen de bedden. (ondersteboven i.v.m. eronderdoor kijken);  
13. sluit raam of hor in verband met huisdieren of insecten die kunnen binnendringen; 
14. zet babyfoon aan (indien van toepassing). 

 
Uit bed-ritueel  
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur(flexibel) 
 
De gastouder: 

 zorgt voor lage zitplaatsen dicht bij elkaar zodat kinderen kunnen samenwerken, nabootsen; 

 geeft kinderen de tijd om alles in eigen tempo te doen. Past het stemvolume aan dat van de kinderen 
aan en straalt rust uit;  

 is zelf beschikbaar op kindhoogte;  

 stimuleert  kinderen de eigen (herkenbare) spullen te pakken; 

 stimuleert de kinderen om zich zelf aan te kleden en eventueel elkaar te helpen.  
 
De gastouder 

1. controleert of er nog iemand in bed ligt (indien gewenst); 
2. controleert of de slaapkamer opgeruimd en schoon is (eventueel beddengoed verschonen); 
3. controleert of alle kinderen uitgerust en aangekleed zijn;  
4. zet babyfoon uit; 
5. ventileert de slaapkamer; 
6. …(indien gewenst; controleert de presentielijst). 
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Ophaal-ritueel  
 
Richtlijn: gebruikelijke tijd voor dit ritueel is ongeveer: van……………. tot ……………………… uur (flexibel) 
 
………uur; de eerste ouders komen binnen.  
Vanaf deze tijd kunnen de ouders de kinderen halen. Er wordt een activiteit gedaan of er is ruimte voor de 
kinderen om zelfstandig te spelen. Ouders worden door gastouders vriendelijk begroet. Van elk kind worden 
de belangrijkste dingen zoals eten, rusttijden en bijzonderheden (bv. kleding bij ongelukjes of opvallende 
signalen) uitgewisseld met de ouders. Daarnaast krijgen de ouders ook een mondelinge overdracht van de 
gastouder en het kind samen over de plezierige belevenissen van die dag. Na een duidelijk afscheid van de 
gastouder en van vrienden en vriendinnen gaan de kinderen naar huis. 
 
………uur; de laatste kinderen zijn nog aanwezig. 
Indien nodig worden luiers nog een keer verschoond en krijgen de kinderen nog eens drinken (bv. water) en 
een volkoren- koekje of soepstengel.  
 
De gastouder: 

1. controleert steeds of een kind wordt opgehaald door de juiste persoon. Dit kan uiteraard de ouder/ 
verzorger zijn, of een waarnemer die vooraf door de ouder(s)/ verzorger is bevestigd. Wanneer een 
kind door onverwachte omstandigheden door een ander wordt opgehaald dan één van 
bovengenoemde, dan neemt de gastouder telefonisch contact op met de ouder/verzorger; 

2. wenst elke ouder persoonlijk goedemiddag, doet dit op een afstand van ongeveer 1,5 meter. Noemt 
namen, maakt een praatje, en vertelt over recente belevenissen van het kind; 

3. Vertelt (eventueel foto’s) wat er die dag is voorgevallen. Het gaat hierbij om de belevenissen, 
interesses en activiteiten en opmerkingen van de kinderen. Foto's en een heen en weer- 
Overdrachtboekje werken daarbij ondersteunend (indien gewenst). Meer info; zie 
Overdrachtformulier in ABC 

4. stimuleert kinderen om aan het gesprek deel te nemen, betrekt de kinderen erbij. Kinderen 
herkennen zichzelf in de (aan)tekeningen en plaatjes/ foto’s en hebben een middel om aan hun 
ouders duidelijk te maken wat ze hebben beleefd; 

5. overhandigd eventueel spullen die mee naar huis gaan (gebruikte kleding, kunstwerkjes o.i.d.); 
6. noteert (indien gewenst) op de Presentielijst (ABC) de vertrektijd van ieder kind; 
7. zegt duidelijk gedag en wenst een prettige dag. 
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Afspraken bij gastouder ‘H. Voorbeeld’   
 
Gastouder; ik ga kinderen meer keuze vrijheid geven als het gaat om eten en drinken. Ik bied keuze uit diverse 
soorten verantwoord voedsel. Ik bied de kinderen ook gelegenheid om zelf te gaan smeren en snijden enz. 
 
Kind in de groep; ik vraag de kinderen op te ruimen waarmee ze zelf hebben gespeeld, voordat ze iets 
anders gaan doen. 
 
Speel-leeractiviteiten; activiteiten zijn steeds betekenisvol en zinvol en bieden kinderen gelegenheid om 
zelf keuzes te maken en te experimenteren.  
 
De (voorbereide) ruimte; in de ruimte is steeds vertrouwd materiaal (wat er de vorige keer ook was, en iets 
nieuws om te onderzoeken en te experimenteren). Spullen worden op dezelfde plek opgeborgen zodat 
kinderen weten waar ze iets kunnen vinden. 
 
De materialen; als kinderen iets van thuis meenemen oefenen ze in het delen. Als dat niet lukt zoeken we 
een oplossing waarmee ieder tevreden is. 
 
Ouders; met de ouders van ….(1,11 jr.), van ….(2,5 jr.) en van …. (3,2 jr.) is afgesproken dat we 
verantwoorde voeding gaan aanbieden volgens de richtlijnen van Voedingscentrum Nederland. Zij geven 
voortaan fruit, volkoren-crackers/ roggebrood en volkoren boterhammen mee en verschillende soorten beleg 
waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen. Verder is er altijd drinkwater op kindhoogte beschikbaar. 
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Regels bij gastouder ‘H. Voorbeeld’  
 
 
Gastouder; 

 alle aanwezige kinderen worden op vaste momenten (…en ….en……en……en……) en waar nodig 
geteld, zodat de gastouder steeds weet welke kinderen waar zijn; 

 wanneer de gastouder een kind aan het verzorgen is, wordt deze daarbij niet gestoord door 
huisgenoten (bv voor vragen van organisatorische aard). Zo kan het kind optimaal genieten van de 
geconcentreerde aandacht van zijn verzorger; 

 huisgenoten kunnen  hand- en spandiensten verrichten als de gastouder dat wenst. De gastouder is 
de enige persoon die (pedagogische) handelingen in contact met de kinderen verricht.  
 

Kind in de groep 

 voordat een kind na een verzorgingsmoment weer gaat eten of slapen, laat de gastouder weten dat 
deze de baby neer gaat leggen en vertelt wat ze zelf gaat doen. Zo krijgt de baby vat op de 
gebeurtenissen, het ‘overkomt’ ze niet. 
 

Speel-leer activiteiten 

 de gastouder verzamelt informatie over de interesses en ontwikkelingsfasen van de kinderen en 
stemt daar het aanbod op af. Terwijl de kinderen bezig zijn observeert de gastouder het welbevinden 
en betrokkenheid gedurende de activiteiten en ontdekt de (stappen in) ontwikkeling die het kind 
gedurende de activiteiten oefent of doormaakt. Daarop wordt het vervolgaanbod afgestemd 
(opbrengstgericht werken). 
 

Ruimte 

 baby’s hebben zowel binnen als buiten een aparte ruimte om te spelen; 

 het hek naar de openbare weg is afgesloten middels een kinderslot en hoog genoeg zodat het kind 
er niet tegenop kan klimmen. Dit vergroot de mogelijkheden van spelen onder indirect toezicht van 
de gastouder; 

 wanneer je de trap gebruikt houd je de leuning vast, om een valpartij te voorkomen; 

 wanneer alle kinderen buiten zijn, sluit de gastouder de (tussen)deur;  

 als de deur van berging open staat is deze vast met een haak. Kinderen kunnen zelfstandig hun 
spelmateriaal pakken en opbergen en lopen daarbij geen gevaar door windvlagen. 
 

Materialen 

 er is geen spelmateriaal dat kleiner is dan de diameter van een wc rol, binnen de speel- 
activiteitenplek waar kinderen van 0-2 jr verblijven, zo wordt verslik/ stik gevaar voorkomen;  

 de gastouder is steeds alert op het onderzoekende gedrag van kinderen en weet hoe, met wie en 
waar de kinderen spelen;  

 het spelmateriaal  wordt drie maal per dag opnieuw geordend door de gastouder, zo ontdekken 
kinderen nieuwe mogelijkheden. 
 

Ouders  

 ouders brengen en halen hun kind tijdens afgesproken tijden. Zij zijn ongeveer 10 minuten bij de 
gastouder aanwezig, om de rust voor de gastkinderen te bewaren en toch ook voldoende informatie 
uit te kunnen wisselen; 

 ouders en gastouders praten met elkaar over het (1) welbevinden, (2) actieve betrokkenheid en (3) 
oefenen/ stappen maken in ontwikkeling van het kind. Zij betrekken het kind daarbij en 'vieren' 
samen successen; 

 als er opvallende signalen zijn of zorgen, worden deze direct tussen de gast/vraag ouders 
besproken volgens het (bijgevoegde) Stappenplan Signaleren 'Waar vraagt dit kind aandacht voor?'. 
Daarbij wordt een professionele overweging gemaakt of het kind ervan profiteert hierbij aanwezig/ 
betrokken te zijn of beter buiten gehoorsafstand kan zijn. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


