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Voorwoord 

U bladert door het pedagogisch werkplan van Gastouderbureau Samenwijs. 
De pedagogische visie van Samenwijs opvang is uitgangspunt voor het pedagogisch werkplan en beknopt 
weergegeven in dit pedagogisch werkplan. 
Het algemeen pedagogisch beleid vindt u hier 
Daarna laten we in dit werkplan laten zien hoe de gastouders die verbonden zijn aan Samenwijs onze 
pedagogische visie in praktijk brengen op hun eigen opvanglocatie of bij ouders thuis. Ook beschrijven we 
welke eisen Samenwijs en wetgeving stelt aan de gastouders en de opvanglocaties. 
 
Een pedagogisch werkplan is een document wat met regelmaat geëvalueerd dient te worden door 
management en oudercommissie. Zo houden we het pedagogisch werkplan actueel. Ook met gastouders komt 
het pedagogisch werkplan jaarlijks aan bod tijdens de voortgangsgesprekken en intervisies. 
Samenwijs avonden bevatten thema’s vanuit het pedagogisch werkplan en beleid. 
 
Als gastouderbureau begrijpen we maar al te goed dat het een hele grote stap is voor ouders om hun kind naar 
een gastouder te brengen én te vertrouwen op de goede zorgen. 
Wij hopen dat dit werkplan hieraan bijdraagt doordat ouders zich een voorstelling kunnen maken van de 
werkwijze van de gastouder. Juist daarom ontvangen ouders dit werkplan ruim voor de start van de opvang. 

  
Ook voor gastouders is dit document geschreven, zij gebruiken het als naslagwerk om hun werk goed uit te 
kunnen voeren.  
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van het pedagogisch werkplan van Gastouderbureau Samenwijs. 
 
Vriendelijke Groet 
 
Marieke van Noorden 
Manager Gastouderbureau 

 

gob@stichtingsamenwijs.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stichtingsamenwijs.nl/images/gastouderopvang/3.03_algemeen_pedagogisch_beleid_okt_2019.pdf
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Kinderopvang met een Missie 

Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs staat voor een doorlopende ontwikkeling voor kinderen van 0 – 13 
jaar in alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek en de Beerze. Samenwijs redeneert vanuit het kind: wat 
heeft ieder kind nodig, wat versterkt de ontwikkeling? Doordat het kind centraal staat, kan het zich optimaal 
ontwikkelen.  
Het unieke van Samenwijs is dat de idealen voor het kind worden verwezenlijkt door ontschotting tussen 

opvang en onderwijs en in samenwerking met de partners en samenleving rondom het kind. 

Kenmerkend is dat wij werken vanuit de waarden: gemeenschapszin, nieuwsgierigheid en lef. De gewenste 

dynamiek ontstaat door kinderen het beste te bieden van medewerkers/ gastouders van opvang en onderwijs. 

 

 

 

Gezamenlijk werken we aan de volgende ambities:  
➢ Samenwijs stelt het kind centraal en niet de regels; 

➢ Samenwijs versterkt het talent bij elk kind en elke medewerker/ gastouder; 

➢ Samenwijs biedt een doorgaande lijn in ontwikkeling van 0 tot 13 jaar; 

➢ Samenwijs verbindt opvang en onderwijs met jeugdzorg; 

➢ Samenwijs zorgt samen met partners voor een breed aanbod voor kinderen; 

➢ Samenwijs medewerkers/gastouders zijn trots en werken met passie en plezier; 

➢ Samenwijs zet Hilvarenbeek en de Beerze op de kaart; kinderen krijgen er de beste basis voor 

hun toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het groene 

kader staat kort samengevat waar Samenwijs voor staat: Samen spelen, samen leren, samen werken. 
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Verantwoorde gastouderopvang vanuit een visie 
 
Gastouderbureau Samenwijs wil binnen gastoudergezinnen een omgeving bieden, waarin kinderen kunnen 

opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. 

Bij Gastouderbureau Samenwijs baseren wij ons daarom op de 4 pedagogische basisdoelen, zoals Marianne 

Walraven Riksen die geformuleerd heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek.  

1 Het geven van een gevoel van emotionele veiligheid  

2 Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie  

3 Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie  

4 Het geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te maken.  

 
Het geven van een gevoel van emotionele veiligheid  
Het ervaren van emotionele veiligheid bij kinderen vindt plaats wanneer er gereageerd wordt op signalen en 
behoeftes. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het rekening houden met karakter, eigenheid, stemming, 
ontwikkelingsfase en het inspelen op emoties.  
Met de kinderen gaan gastouders op een sensitieve en responsieve manier om. Het uitgangspunt is dat een 

kind competent is om zich vanaf de geboorte autonoom te ontwikkelen. Gastouders begeleiden het kind, 

forceren het niet in de ontwikkeling, maar bieden de begeleiding aan waar het in het naast gelegen 

ontwikkelingsgebied aan toe is. Daarbij tonen gastouders respect voor de autonomie van kinderen. Het stellen 

van grenzen aan het gedrag en het bieden van structuur legt een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen 

ontspannen en zichzelf mogen zijn. Kortom kinderen moeten zich prettig en geborgen voelen.  

Doormiddel van het aanbieden van deskundigheidsbevordering biedt het gastouderbureau gastouders de 

mogelijkheid hun interactievaardigheden te versterken en leren ze werken vanuit de 4 beschreven basisdoelen 

Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie  
Persoonlijke competenties hebben voornamelijk betrekking op zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, 
veerkracht en flexibiliteit. De belangrijkste middelen voor kinderen om grip te krijgen op hun omgeving is door 
middel van exploratie en spel. Exploratie zorgt voor nieuwe handelingsmogelijkheden bij het kind.  
Gastouders dagen kinderen spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en creatieve 

vaardigheden. Hun taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken en in hun sociale 

contacten met anderen. Gastouders willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. Respect voor het unieke van ieder kind is daarbij het uitgangspunt. 

Mogelijkheden bieden om kinderen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen. 

Door het maken van jaarlijks terugkerende observaties kijken gastouders doelgericht naar de 

ontwikkelgebieden en kunnen hier hun aanbod van activiteiten op aanpassen. 

Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie  
De ontwikkeling van sociale competenties betreft voornamelijk sociale kennis en vaardigheden, zoals 

communiceren en samenwerken. Maar ook het aangaan van conflicten met anderen en het bedenken van 

oplossingen hierin. Voor kinderen van belang om hier op jonge leeftijd, zo vroeg mogelijk, al mee te beginnen 

en mee bezig te zijn. Het aanleren van deze sociale competenties zorgt ervoor dat het kind op latere leeftijden 

hier bewuster mee om kan gaan. Gastouderopvang is een sociaal gebeuren en voor kinderen dus een prima 

basis om spelenderwijs sociale kennis en sociale vaardigheden aan te leren. Wij willen kinderen in staat stellen 

om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.  

Het bevorderen van de Samenwerking met de Samenwijscentra geeft de gastouder mogelijkheden om kinderen 

langzaam te laten wennen aan grotere groepen en bevorderd de sociale competentie. 

Het geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te maken.  
Normen en waarden zijn voor ieder mens anders. Wat iemand belangrijk vindt of niet, is voor iedereen anders. 
Bij de opvoeding van het kind spelen normen en waarden een belangrijke rol. Via verbale en non-verbale 
communicatie laten mensen blijken wat ze van een situatie vinden. Zo ook kinderen. Het oppikken van deze 
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communicatie bij kinderen is van uiterst belang voor onze gastouders. Daardoor raken zij meer in verbinding 
met het kind en kunnen zij inspelen op de wensen en behoeften van het individu.  
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden 

en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve 

participatie in de maatschappij. 

Doormiddel van vrijwillige coaching wat vanuit het gastouderbureaugeboden wordt leren gastouders hun eigen 

waarden en normen beter kennen en daardoor overdragen op kinderen. 
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Gastouders en de vier pedagogische basisdoelen in de praktijk 

Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan deze 4 pedagogische basisdoelen: de mate waarin hangt mede 

samen met het aantal uren dat het kind in het gastgezin doorbrengt. Een veilige en vertrouwde omgeving is de 

basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Het gastouderbureau adviseert ouders dan ook om 2 dagdelen 

per week opvang af te nemen voor hun kind(eren) om zo het effect van deze bijdrage te stimuleren  

Elk kind is bij ons welkom. Ieder kind heeft zijn eigen capaciteiten, intelligentie en temperament. 
Wanneer er sprake is van een kind met een beperking wordt er vanuit het gastouderbureau gekeken wat de 

mogelijkheden zijn en wordt met de ouders overlegd of de opvang voor het kind een meerwaarde heeft. 

Een kind naar een gastouder brengen is een grote stap voor ouders, ouders dragen de zorg voor hun kind over 

aan een ander. Ook voor kinderen is het wennen aan een andere omgeving en andere volwassenen en kinderen. 

Daarom besteden onze gastouders veel aandacht aan het gewenningsproces van kinderen en ouders aan de 

nieuwe situatie.  

Wennen aan elkaar 
Ons doel is dat kinderen én ouders zich prettig en welkom voelen. In de eerste periode leggen gastouders 
daarvoor de basis in de gewenningsperiode, maar het bieden van emotionele veiligheid blijft een voortdurend 
punt van aandacht gedurende de hele periode waarin de kinderen bij de gastouder zijn. 
Bij voorkeur krijgt het kind de gelegenheid vooraf te wennen aan het gastoudergezin en de nieuwe situatie. 

Ook voor de ouders en het gastgezin is het belangrijk dat iedereen zich prettig en op zijn gemak voelt. Tijdens 

de kennismaking wordt de basis gelegd voor het vertrouwen van de ouder in een goede opvang van zijn kind.  

Voorafgaand aan de wenperiode vindt er een koppelingsgesprek plaats wat tevens dient als intakegesprek. 

Ouders worden in de gelegenheid gesteld om hun vragen testellen en hun wensen uit te spreken. Tevens 

worden de behoeftes van het kind door gesproken en genoteerd door de bemiddelingsmedewerker van 

Gastouderbureau Samenwijs. 

Wanneer het kind een half jaar of jonger is verloopt de gewenning van het kind over het algemeen vrij vlot. 

Naarmate het kind ouder is neemt het wennen meer tijd in beslag omdat het kind zich dan bewuster is van de 

omgeving. 

De gastouder probeer het kind bij het eerste bezoek op zijn gemak te stellen. Ouders kunnen hierbij helpen 

door aan te geven of uw kind bijvoorbeeld eerst even rustig zijn gang moet kunnen gaan of juist bijvoorbeeld 

bij u op schoot moet zitten.  

Samen kunt u overleggen hoe de opbouw van de verdere kennismaking eruitziet. Dit zal ook afhangen van de 

leeftijd van het kind. Als algemene richtlijn geven wij mee dat een open en eerlijke relatie tussen gastouder en 

ouders belangrijk is om goed op de behoeften van het kind in te kunnen spelen.  

 Een veilig gevoel geven 

Waaraan ontleent het kind zijn gevoel van veiligheid en het vertrouwen in een nieuwe omgeving?  

Allereerst is dat door iets vertrouwds van thuis bij zich te hebben. Daarom adviseren we bij het 

koppelingsgesprek ouders, die hun baby of peuter laten opvangen om een eigen omslagdoek, knuffel of 

spuugdoekje mee te geven. De knuffel biedt troost en kan ook een vertrouwd beeld in een kinderbed zijn. 

Moeders die hun kind borstvoeding geven kunnen hiervoor naar de gastouder komen om hun kind te voeden. 

Afgekolfde melk kan ook in een fles meegegeven worden. Wanneer het kind thuis borstvoeding krijgt en het 

moeite heeft met het flesje bij de gastouder, dan adviseren we om een gedragen T-shirt of sjaal van moeder 

mee te geven. De gastouder legt deze tussen haar en het kind, zodat er voor het kind een geurherkenning van 

de moeder is en dit vertrouwd en daardoor rustgevend kan zijn.  

Alleen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kind en gastouder een goede relatie opbouwen die de 

ontwikkeling van een kind stimuleert. Dat houdt in dat gastouders in staat moeten zijn de signalen van een kind 

op te vangen en hierop adequaat in te spelen. Gastouders hebben geleerd kinderen objectief te observeren en 

door middel van deskundigheidsbevordering over interactievaardigheden kunnen gastouders die goede relatie 
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met het kind opbouwen. 

Kinderen geven de hele dag signalen af van wat ze prettig en leuk vinden door te lachen of door tevredenheid 

uit te stralen. Uiteraard vinden ze niet alles leuk, zijn soms niet helemaal op hun gemak of voelen zich niet 

prettig. Ook dit valt van hun gezicht af te lezen of ze protesteren door te huilen of boos te worden. Kinderen 

worden hierin opgevangen door ze te troosten op de manier die bij hen past.  

Als een kind in bed wordt gelegd adviseren wij de gastouder om nog even te luisteren of het rustig blijft liggen. 

Laat een kind bijvoorbeeld niet langer dan vijf minuten huilen: controleer even of alles in orde is.  

Baby’s kunnen best nog even op de arm genomen worden om het gevoel van aanwezigheid en geborgenheid te 

geven. Oudere kinderen vinden voorlezen of even naar plaatjes kijken heel geruststellend als overgang van 

druk bezig zijn naar de rust van het slapen. Ook hier geldt dat ouders goede tips kunnen geven hoe hun kind 

het beste slaap vat.  

Afscheid nemen 

Bij het afscheid nemen is het goed om het kind zelf te laten bepalen, tot op zekere hoogte, op welke manier 

het afscheid neemt.  

Voorbeeld: de knuffel vasthouden, een speentje geven of even de jas aanhouden.  

Het is prettig voor het kind om bij het weggaan de ouder uit te zwaaien samen met de gastouder. De ouder 

wordt gevraagd het proces van afscheid nemen niet onnodig te rekken. Duidelijkheid is belangrijk en de 

gastouder heeft hier oog voor. Ook al is het soms moeilijk, het is van belang dat het kind weet dat de ouder 

vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. Een ouder die een verdrietig kind achterlaat wordt geadviseerd 

om later even te bellen om te horen hoe het gaat. Indien het  

Evaluatie eerste periode 

De basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders, kind en gastouder wordt gevormd in de eerste periode.  

Bij de eerste evaluatie na ongeveer 12 weken wordt er daarom met nadruk bij ouders en gastouders 

geïnformeerd of het klikt tussen het kind en de gastouder en er sprake is van een veilige hechting Om dit te 

bekrachtigen maakt de gastouder een observatie waarbij de nadruk ligt op de veilige hechting en dus het 

welbevinden van het kind. Ook de klik tussen gastouder en ouder komt ter sprake. Deze klik is voor het 

welbevinden van het kind van groot belang. 

Deze observatie wordt besproken in bijzijn van de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Samenwijs. 

Is er geen sprake van veilige hechting en/of een klik tussen gastouder en ouder dan gaan wij op zoek naar een 

andere gastouder: kinderen zijn heel sensitief en voelen spanningen aan. Uiteraard gebeurt dit in overleg, maar 

wij zijn van mening dat de relatie ouder-gastouder-kind goed moet zijn om emotionele veiligheid aan het kind te 

kunnen bieden. 
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Respect en waardering voor ieder kind 

Elk kind is uniek en verdient het om op een positieve manier benaderd te worden. Dit is de grondhouding bij 
onze gastouders. Elk kind is goed zoals het is, mag zijn wie het is en krijgt de ruimte om zichzelf te uiten, 
ontdekken en onderzoeken naar eigen behoefte. De gastouder begeleidt het kind hierin, waarbij zij zich bewust 
is van haar mimiek en lichaamstaal.  
Het kind moet zichzelf kunnen zijn in het gastgezin binnen de grenzen van de veiligheid voor zichzelf en van de 
andere kinderen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat recht wordt gedaan aan de eigenheid van het kind.  
Een kind krijgt eigenwaarde als het gewaardeerd en gerespecteerd wordt als zelfstandig individu met zijn 
emoties, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Een gastouder houdt daarom rekening met het 
ontwikkelingsstadium en tempo van het kind: wanneer kan het kind wat aan. Voor een goede band tussen 
gastouder en kind is het belangrijk dat de emoties van het kind serieus genomen worden. Door emoties te 
benoemen kunnen kinderen leren deze te herkennen en ermee omgaan. Tijd, aandacht en begrip voor ieder 
kind vinden we belangrijke voorwaarden. De ene keer zal een kind het zelf aangeven en een andere keer zal de 
gastouder uitproberen of een kind er al aan toe is. Is dit nog niet het geval dan wordt er niets geforceerd en 
afgewacht tot het kind er op een bepaald moment zelf aan toe is. 
 
Ontwikkeling Stimuleren 
De gastouder begeleidt, stimuleert en volgt het kind in zijn ontwikkeling. Ook kan een gastouder bepaalde 

aspecten in de ontwikkeling signaleren. Op verzoek en in overleg met de ouders kan de gastouder ook een 

sturende functie vervullen. Wij verwachten van gastouders dat zij kennis en ervaring hebben met de 

verschillende ontwikkelingsfasen. 

Het gastouderbureau voorziet in de behoefte van gastouder door middel van deskundigheidsbevordering. 

Gastouders kunnen ook aansluiten bij deskundigheidsbevordering aangeboden door de Samenwijscentra. 

Gastouders zijn welkom om activiteiten rondom VVE thema’s mee te maken en worden gefaciliteerd door de 

Samenwijscentra met themabrieven die ideeën bevatten om met name de taalontwikkeling te stimuleren. 

Met de gastouder gaan wij na of er bij de verschillende 

ontwikkelingsgebieden het benodigde spelmateriaal aanwezig is. 

  

 

                         

Motorische ontwikkeling 

De gastouder houdt zorgvuldig in het oog 

hoever de lichamelijke ontwikkeling van het 

kind gevorderd is. Het kind krijgt voldoende 

ruimte om te kunnen klauteren, kruipen en 

springen. Ook het speelgoed en 

activiteitenaanbod is op de ontwikkeling en 

ontplooiing van het kind afgestemd. 

 

Sociaal Emotionele ontwikkeling 

De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt het kind in zijn sociale 

en emotionele groei. Het kind krijgt aandacht als het verdrietig is en 

als het vrolijk en blij is wordt de blijdschap gedeeld. Hiermee wordt 

ook de band tussen het kind en de gastouder versterkt. 

 In de ontwikkeling van sociale vaardigheden heeft de gastouder 

een actieve rol. Zo zal de gastouder als er meerdere kinderen zijn, 

de kinderen helpen om samen te spelen, delen, ervaren, werken, 

kiezen, en ruzie te maken. Hierbij hoort ook het samen zoeken naar 

oplossingen achteraf.  

Tijdens spel en dagritme zal er aandacht zijn voor het ontwikkelen 

van de zelfredzaamheid door het zelf leren aankleden, brood te 

smeren of handen wassen. Het kind leren op komen voor zichzelf is 

ook een aandachtspunt waar de gastouder in groepsverband aan 

werkt. 

  

 

Cognitieve en taalontwikkeling 

Aan de cognitieve ontwikkeling van het kind 

besteedt de gastouder op allerlei manieren actief 

aandacht:  

· door in te gaan opvragen van het kind Waar komt 

de regen vandaan? 

· te wandelen en uitleg te geven over wat kinderen 

zien en meemaken. 

· door het bouwen met blokken, door kleuren te 

benoemen en puzzels te maken.  

De taalontwikkeling van het kind wordt in sterke 

mate bevorderd door: 

. Voorlezen, plaatjes te kijken en te zingen.  

.  Met maken van korte duidelijke zinnen 

. Het benoemen van emoties en het stimuleren van 

rollenspel. 

.  Spontane gesprekjes tijden alledaagse activiteiten 

zoals eet en verschoonmomenten 

 

  

 

Creatieve en spelontwikkeling 

Creativiteit van kinderen kent geen grenzen. In het spel kan een 
doos het schip zijn, de vloer de zee en de beer de piraat. Kinderen 
houden over het algemeen van schilderen, plakken, tekenen en 
knippen. Het is belangrijk dat de creativiteit en fantasie van het kind 
tot zijn recht komt.  Ontdekken is belangrijk. Een mooie werkwijze is 
ondergeschikt aan het proces.  
In de praktijk komen in de omgang en in het spel met de kinderen 
meerdere aspecten van de ontwikkeling tegelijkertijd aan bod.  
Wij vinden het belangrijk dat er uit wordt gegaan van wat het kind 
wil. De gastouder probeert uit te vinden waar het aan toe is en wat 
hij zelf wil. Tegen zijn wil in iets doen, werkt vaak averechts!  
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Gastouderbureau Samenwijs heeft in beeld welke kinderen het Samenwijscentrum bezoeken met een VVE 

plaatsing. Indien ouders toestemming geven kunnen gastouders contact leggen met de mentoren van de 

kinderen om zo een samenwerking op te bouwen en samen aan de ontwikkeldoelen van kinderen te werken. 

Ouders worden dan geïnformeerd over de activiteiten tijdens de overdracht en ook kunnen gastouders foto’s 

van de activiteiten toegestuurd worden indien ouders hier toestemming voor geven. Door het maken en 

bespreken van de jaarlijkse observatie (bij VVE-kinderen gebeurt dit 6-maandelijks) in bijzijn van het GOB 

ontstaat er een optimaal partnerschap. 

Overdracht van waarden en normen 
Iedere mens heeft zijn eigen normen en waarden. Wat belangrijk wordt gevonden verschilt van mens tot mens. 
Normen en waarden spelen zeker bij de opvoeding van het kind steeds een rol. Verbaal en non-verbaal laten 
mensen blijken wat ze vinden. 
Noud (2) drinkt zijn beker melk leeg zonder te knoeien en krijgt daarvoor een aai over zijn bol. Zo weet hij dat de 
gastouder tevreden is. 
Vince (5) pakt speelgoed af van zijn vriendje. De gastouder vertelt haar dat je speelgoed niet zomaar afpakt 
maar erom moet vragen. 
Belangrijke waarden en normen van ouders en het gastgezin moeten op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld op 
het gebied van omgaan met vriendschappen en conflicten, taalgebruik, respect hebben voor elkaar en elkaars 
spullen en verantwoordelijkheid leren nemen. Het is goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe 
daarmee omgegaan zal worden. 
Sommige zaken zullen bij de gastouder wel wat anders gaan dan thuis. Dat hoeft geen problemen op te 
leveren. Integendeel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zien dat er verschillen zijn en hiermee leren 
omgaan. Dit kan een aanvulling zijn op de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect voor elkaars mening en 
wederzijds vertrouwen spelen hierbij een belangrijke rol. 
Tijdens de intake, het kennismakingsgesprek, het koppelingsgesprek en tijdens iedere evaluatie bespreekt het 
gastouderbureau uitvoerig met ouders en de gastouder of er voldoende overlap is in waarden en normen 
  
Ieder kind heeft recht op een goede lichamelijke verzorging, in een schone omgeving, waardoor onnodige 
ziektes voorkomen worden.  
De aard van de verzorging hangt af van de leeftijd van de kinderen. Bij een baby nemen voeding en verzorging 
meer plaats in dan bij schoolgaande kinderen.  
Ook bij de verzorging is het belangrijk dat het kind warmte en aandacht ervaart. Een kind voelt zich prettig en 
veilig, wanneer ritme en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouder goed op elkaar afgestemd zijn. 
Een kind ontwikkelt hierdoor zijn gevoel van eigenwaarde en het eigen lichaam te respecteren. Ouder en 
gastouder maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging: 
Voeding hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep 

➢ Zindelijkheid hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining en hoe 
➢ Slapen  waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen 
➢ Ziekte  wat doet de gastouder als het kind ziek wordt en wat wil de ouder 
➢ Hygiëne  tandenpoetsen, handen wassen. 

 
Het gastouderbureau ziet toe op deze afspraken 
en deze worden genoteerd tijdens het                                                                                                                           
koppelingsgesprek. Tijdens het evaluatiegesprek 
kan een ouder zich uitspreken over de 
persoonlijke verzorging  
van hun kind. 
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Samenwerking tussen ouders en Gastouders 
 
Afstemming tussen ouders en gastouders is belangrijk om de opvoedingsmilieus van het eigen en het 

gastoudergezin dichtbij elkaar te brengen.  

Ook het gastouderbureau heeft hierin een duidelijke rol in verband met haar ondersteunende taak en het 

onderhouden van een goede samenwerking tussen ouders en gastouders.   

Het doel van de afstemming is gericht op het welbevinden van het kind! 
  
De gastouder is steeds meer de medeopvoeder van het kind geworden, waarbij de eigen ouders natuurlijk 
altijd eindverantwoordelijk blijven.  
De medewerkers van het gastouderbureau zijn een belangrijke intermediair om er zorg voor te dragen dat alles 
conform de afspraken blijft verlopen en die bemiddelend optreden als er meningsverschillen zijn of andere 
vormen van spanningen.  
Dit alles is gericht op het creëren en behouden van een ontspannen sfeer waarin het kind zich prettig voelt. 
 
Respect voor elkaars mening, cultuur, religie en opvattingen vormt de basis voor een goede samenwerking. 
Ouders en gastouders zullen moeten geven en nemen, maar beiden moeten zich in de gezamenlijke aanpak 
kunnen vinden.  
Ouders en gastouders zien en horen veel van elkaar. Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie 
is vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de privacy van andere kinderen en ouders, die gebruik maken van de 
diensten van de gastouders 
Gastouderbureau Samenwijs heeft op de website een Privacyverklaring en Privacy beleid gepubliceerd. Deze 
vindt u hier  
Goede afspraken zijn nodig om duidelijk te maken wat ouders en gastouders van elkaar kunnen en mogen 
verwachten. Een succesvol verloop van de gastouderopvang staat of valt met een open een eerlijke 
communicatie, waarin zowel de positieve zaken als de problemen met elkaar besproken worden. Ouders 
hebben het recht op volledige informatie over de wijze waarop de gastouders met hun kind omgaan. Het is 
essentieel dat zij weten hoe het kind zich voelt en waarmee het kind zich in het gastgezin bezighoudt. 
Gastouderbureau Samenwijs stimuleert een schriftelijk overdracht naast een mondelinge en biedt uitkomst met 
de ‘Samenschrijfmap’ en ziet toe op inhoudelijke evaluatiegesprekken tussen ouders en gastouders. 
 
 

Praktische zaken en wettelijke eisen 

Eisen aan de gastouder 
Het gastouderbureau stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van de gastouders. 
Van cruciaal belang is dat gastouders achter onze visie staan die beschreven staat in het Pedagogisch beleid 
van Samenwijs Opvang. 
Daarnaast gelden sinds 1 januari 2010 door de overheid gestelde kwaliteitseisen gastouderopvang die zijn 
opgenomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en de Wet Kinderopvang. De gastouder moet voldoen 
aan de onderstaande beschreven kwaliteitscriteria. Deze criteria toetsen wij voordat wij de gastouder in ons 
bestand opnemen.  
Een gastouder  

➢ Is minimaal 20 jaar; 
➢ Heeft een Verklaring Omtrent Gedrag, ook voor de inwonende huisgenoten en structureel aanwezigen 

van 18 jaar en ouder en staan allen ingeschreven in het Personenregister; 
➢ Heeft een AVP-verzekering, en bij gebruik van een auto een inzittende verzekering; 
➢ Is bereid een risico-inventarisatie uit te laten voeren in het huis waar de opvang plaats vindt. Er wordt 

getoetst op hygiëne, veiligheid en voldoende ruimte. De speelruimte moet tenminste 3.5 m² per kind 
bedragen; 

➢ Conformeert zich aan dit pedagogisch werkplan; 
➢ Is in het bezit van tenminste een diploma op mbo-2 Helpende of het certificaat goed gastouderschap 
➢ Heeft een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en een stabiele gezinssituatie; 
➢ Is bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van cursussen/ trainingen/ 

bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak; 
➢ Respecteert privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden; 
➢ Staat open voor en respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën; 

https://www.stichtingsamenwijs.nl/gastouderopvang/praktische-informatie
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➢ Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier 
contact met de ouders te onderhouden en afspraken te maken; 

➢ Is in het bezit van EHAK of gaat deze cursus volgen zoals de wet deze voorschrijft; 
➢ Is in staat om te reflecteren op het eigen handelen; 
➢ Laat kinderen niet alleen of laat het toezicht over aan anderen; 
➢ Is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang; 
➢ Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal en is telefonisch goed bereikbaar; 
➢ Is in staat zijn actieve, stabiele en ongedeelde aandacht aan kinderen te geven; 
➢ Is in staat zijn ouders/ verzorgers en het kind te zien als vertrekpunt van handelen en hen in openheid 

tegemoet te treden. 

 

Veiligheid 
De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de veiligheid van de opvanglocatie 
De gastouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind tijdens de opvanguren.  
Huis en tuin moeten veilig ingericht zijn. Gelet wordt op bijvoorbeeld traphekjes, het opbergen van gevaarlijke 
stoffen, speelgoed en stopcontactbeveiligingen. De slaapruimte van het kind moet rustig en goed te ventileren 
zijn. Als de gastouders huisdieren hebben, staat de veiligheid van het kind voorop.  
Als het kind groter is en buiten gaat spelen, moeten de gastouders ervan verzekerd zijn dat dit geen gevaar 
oplevert voor het kind. 
 
Risico-inventarisatie 
De totale indruk van de woonsituatie moet in orde zijn: veilig en gezond. Al deze en andere punten maken 
onderdeel uit van de risico-inventarisatie die de overheid verplicht heeft gesteld. Aan de hand van de risico-
inventarisatielijsten wordt nagegaan door de bemiddelingsmedewerker of de opvang voldoet aan de door de 
overheid vastgestelde veiligheid- en gezondheidseisen. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald of 
eerder in geval van grote aanpassingen aan de opvangruimtes. De risico-inventarisatie wordt door de 
bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekend. De GGD heeft de taak om bij Gastouderbureau 
Samenwijs te controleren of dit daadwerkelijk gebeurt. Ouders hebben de mogelijkheid om de risico-
inventarisatie in te zien via PortaBase en vragen te stellen aan het gastouderbureau. De gastouder kent de 
Risico-inventarisatie en handelt volgens het plan van aanpak.  
De GGD controleert het gastouderbureau op de naleving van de wettelijke eisen, die gesteld worden aan de 
kwaliteit van de gastouderopvang. Deze rapportage is in te zien voor ouders en gastouders via Portbase en 
staat gepubliceerd op de website van Samenwijs Opvang. De voornaamste bevindingen worden opgenomen in 
de nieuwsbrief van Samenwijs Opvang. 
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Verklaring omtrent gedrag en personenregister 
Gastouders moeten, conform de Wet Kinderopvang, een zogenoemde ‘verklaring omtrent gedrag’ overleggen. 
Dit geldt ook voor alle huisgenoten vanaf 18 jaar en structureel aanwezigen. Daarnaast maken gastouders, 
huisgenoten en structureel aanwezigen deel uit van het persoonsregister en worden continue gescreend. 
 
Eisen aan de opvanglocatie 
De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of de vraagouder. De GGD controleert dit tijdens het 
bezoek aan de opvanglocatie. Beide vormen van locatie moet voldoen aan onderstaande eisen: 

➢ Een gastouder vangt maximaal zes kinderen tegelijk op; 
➢ Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar; 
➢ Er is voldoende speelruimte binnen en buiten; 
➢ Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd; 
➢ Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar; 
➢ De locatie waar een gastouder kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij; 
➢ De locatie waar een gastouder kinderen opvangt is voorzien van voldoende en goed functionerende 

rookmelders. 
 

Aantal kinderen bij de gastouder 
Het aantal kinderen dat de gastouder tegelijk mag opvangen, is afhankelijk van hun leeftijd. Eigen kinderen van 
de gastouder tot 10 jaar tellen ook mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang.  
Het maximumaantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn, is: 

➢ Zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar; 
➢ Vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar; 
➢ Vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief de eigen 

kinderen van deze leeftijd. 
 
Eindverantwoording en werkwijze Gastouderbureau Samenwijs 
Gastouderbureau Samenwijs heeft één bemiddelingsmedewerker aangesteld. Deze verricht de 
werkzaamheden, die moeten leiden tot een goede koppeling tussen ouders en gastouders, begeleiding en 
ondersteuning van de gastouder tijdens de opvang waarbij het welzijn en welbevinden van het kind centraal 
staat.  
De manager van het gastouderbureau ziet hierop toe en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de 
zorggezinnen, deskundigheidsbevordering en het leggen van de verbinding tussen de Samenwijscentra en de 
gastouders. 
Eindverantwoordelijk voor het gastouderbureau is de bestuurder van Samenwijs Opvang. 
 
Procedure van werving 
Ouders die gastouderopvang willen, ween ons te vinden via onze website. Via het contactformulier of 
telefonisch zoeken zij contact en volgt vrijblijvend een informatiegesprek met een van de medewerker van het 
gastouderbureau. 
Na aanmelding volgen gesprekken waarin geïnventariseerd wordt wat de wensen en verwachtingen zijn. De 
volgende stap is minstens zo belangrijk: het vinden van een geschikte gastouder waar de ouders hun kind met 
een gerust hart aan toe kunnen vertrouwen! De werving wordt uitgezet onder gastouders in het bestand maar 
ook via Social Media, de website of eventueel een advertentie in het huis aan huis bladen. 
Het is ook mogelijk dat ouders zelf kandidaat gastouders voorstellen.  
In alle gevallen worden gastouders door het GOB gescreend volgens vaste criteria. Het gaat hierbij om 
praktische zaken als veiligheid, hygiëne, voldoende speel- en slaapruimte, maar vooral wordt er uitgebreid 
ingegaan op opvoedingsideeën, motivatie en sfeer. 
De wijze waarop de gastkinderen worden opgevangen vloeit voort uit afspraken die de gast- en vraagouder 
daarover maken. Het GOB biedt ondersteuning bij het maken van goede samenwerkingsafspraken. Als de 
ouders en gastouder hebben aangegeven dat zij met opvang willen starten, wordt een overeenkomst opgesteld 
waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd.  
Ongeveer 3 maanden na de start van de opvang vindt de eerste evaluatie plaats zoals eerder in dit plan is 
beschreven 
Ouders en gastouders krijgen vervolgens ondersteuning gericht op de bevordering van de continuïteit en 
kwaliteit van de opvang.  
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Ouders die opvang nodig hebben tijdens ziekte en/of verlof van hun gastouder kunnen gebruik maken van 
noodopvang bij een andere gastouder of een Samenwijscentrum.  
Het gastouderbureau adviseert ouders om de opvang uit te breiden met peuteropvang als het kind de 
gewenste leeftijd heeft bereikt om zo langzaam te wennen aan grotere groepen en een doorgaande leerlijn 
richting de basisschool. 
 
Begeleiding gastouders 
De begeleiding van gastouders ziet er als volgt uit: 

➢ Intensieve begeleiding voor nieuwe gastouders gedurende hun eerste werkjaar. 
➢ Intervisiebijeenkomsten waarin vraagstukken met andere gastouders besproken kunnen worden en 

waar gastouders hun kennis kunnen delen. 
➢ Informatiebijeenkomsten over praktische zaken zoals, tariefstelling, presentatie jaarplannen en 

wijzigingen bedrijfsvoering van het gastouderbureau 
➢ Een jaarlijks voortgangsgesprek waarin de beleving van het werk, de ontwikkelbehoeftes en de 

toekomstplannen van de gastouder besproken wordt. 
➢ Individuele coaching op ontwikkel vraagstukken of pedagogische of communicatieve kwesties 
➢ Deskundigheidsbevordering, samen met de gastouders en de Oudercommissie wordt de jaarkalender 

samengesteld en kunnen gastouders zich inschrijven voor trainingen en workshops. 
➢ Gastouders kunnen aansluiten bij Samenwijscentra, ieder Samenwijscentrum heeft hier een eigen 

manier voor ontwikkelt, denk hierbij aan openen van thema’s, overlegmomenten om samenwerking 
te continueren. Ook zijn ze op sommige momenten welkom met de kinderen en levert de gastouder 
een bijdrage aan de gewenning aan grotere groepen en de doorgaande leerlijn richting peuteropvang 
en basisonderwijs. 
 

Coaching  
Het gastouderbureau beschikt over een gediplomeerd pedagogisch coach die goed op de hoogte is van het 
beroep en de positie van de gastouder. 
Indien gastouders dit wensen is er de mogelijkheid om gecoacht te worden op pedagogische of 
communicatieve vraagstukken. Deze vragen kunnen voortkomen vanuit het voortgangsgesprek of vanuit een 
eenmalige adviesvraag van de gastouder. 
Belangrijk hierbij is dat de gastouder zelf de coachvraag formuleert en doormiddel van reflecterende vragen 
zelf ook het antwoord vindt waarna ze er in de praktijk mee aan het werk gaat. Respect en acceptatie van de 
opvat ingingen van de gastouder zijn hier belangrijke aspecten alsmede ook het werken met de pedagogische 
doelen vanuit het Algemeen pedagogisch beleid van Samenwijs Opvang. 
Coaching gebeurt in sessies van maximaal 3 gesprekken die maximaal een uur duren en bevat ook het 
terugkijken naar het eigen handelen vanuit het voorgaande coachgesprek. 
Per gesprek wordt slechts één onderwerp besproken. 
De coach bewaakt het proces en stuurt bij indien er van de voorwaarden wordt afgeweken. 
Eventueel kan de coach beeldopnames maken van het pedagogisch handelen van de gastouder (indien ouders 
en gastouder hier toestemming voor geven) wat als steunmateriaal bij de coaching dient. 
De coach maakt een verslag van de coaching wat enkel met de gastouder wordt gedeeld. 
 
Recht op informatie en advies 
Gastouderbureau Samenwijs informeert de ouders over het beleid, de procedure en de werkwijze van het 

gastouderbureau. Ook worden ouders op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten in de 

gastouderopvang en de bijzondere regelingen, zoals de klachtenprocedure en belastingvoorschriften inzake 

kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen maximaal 3x per jaar een nieuwsbrief van het gastouderbureau 

waardoor zij op de hoogte worden gesteld van de relevante ontwikkelingen binnen de kinderopvang en in het 

bijzonder van die van het gastouderbureau. Ouders kunnen advies vragen over de pedagogische aanpak van 

hun kind of zorgwekkende gezinssituaties. Deze adviserende rol wordt vervuld door de manager die eventueel 

kan doorverwijzen naar de daarvoor geëigende instanties zoals zorgteams van de gemeente Hilvarenbeek of 

Oirschot.  

Indien een gastouder of de medewerkers van gastouderbureau Samenwijs een vermoeden hebben van 
kindermishandeling of huiselijk geweld zijn ze verplicht dit te melden aan het College van Bestuur en wordt de 
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meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingezet. Deze meldcode is voor iedere ouder en gastouder in 
te zien via PortaBase en de website van Gastouderbureau Samenwijs. De meldcode vindt u hier 
Na zorgvuldige weging worden besloten of er een melding bij Veilig Thuis gedaan wordt na overleg met ouders. 
 
Inspraak 
Als ouders dat wensen kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie heeft onder meer 
adviesrecht over het algemeen kwaliteitsbeleid, het pedagogisch werkplan, de deskundigheidsbevordering van 
gastouders. Bij de jaarlijkse wijziging van de prijs en bemiddelingskosten hebben zij in stemmingsrecht. 
Ook mogen zij adviezen geven en de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De oudercommissie 
vergadert minimaal 3 keer per jaar met de manager van het gastouderbureau. Deze vergaderingen zijn 
openbaar. Indien de agenda dit toelaat is een afvaardiging van de oudercommissie aanwezig bij de 
vergaderingen van de Samenwijsraad. De oudercommissie raadpleegt 1x per 2 jaar de achterban over de 
tevredenheid van de geboden opvang en het gevoerde beleid van het gastouderbureau. 
Ouders kunnen de oudercommissie bereiken via hun eigen emailadres:  oc.gob@stichtingsamenwijs.nl  
 
Klachten 
Ondanks dat Gastouderbureau Samenwijs hun uiterste best doet om ouders zo goed mogelijk van dienst te zijn 
kan het zich voordoen dat ouders een klacht willen uiten. 
Samenwijs opvang heeft een klachtenregeling voor alle aspecten van de organisatie en dienstverlening. 
Ouders kunnen bij klachten over de opvang of bemiddeling contact opnemen met de manager van het 
gastouderbureau via gob@stichtingsamenwijs.nl  
Samenwijs is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Meer hierover leest u op onze website. 
 
Vragen 
Indien u na het lezen van dit pedagogisch werkplan vragen heeft kunt u deze stellen aan het gastouderbureau 
via gob@stichtingsamenwijs.nl  
Wij zullen ons uiterste best doen u naar tevredenheid toelichting te geven. 
 
 
 
 

 

https://www.stichtingsamenwijs.nl/gastouderopvang/praktische-informatie
mailto:oc.gob@stichtingsamenwijs.nl
mailto:gob@stichtingsamenwijs.nl
https://www.stichtingsamenwijs.nl/gastouderopvang/praktische-informatie
mailto:gob@stichtingsamenwijs.nl

