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1. Inleiding 
 
Dit beleidsplan beschrijft de uitgangspunten van het pedagogisch handelen binnen de 
gastouderopvang bij KOW. Kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling door samen te spelen en te 
genieten zien wij als onze belangrijkste taak.  
 
Gastouderopvang is een bijzondere vorm van kinderopvang. Het is flexibele, kleinschalige opvang in 
een huiselijke omgeving, bedoeld voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar.  
Gastouderopvang kent verschillende vormen van opvang: gastouderopvang en thuisopvang. 
 
Bij gastouderopvang wordt het kind opgevangen bij de gastouder thuis en doet het mee aan het 
‘gewone’ dagelijkse leven. Gastouderopvang kan ook in het eigen huis.  
Thuisopvang is opvang in de meest vertrouwde omgeving: in het huis van de ouder(s). Een gastouder 
aan huis neemt de zorg en aandacht voor het kind over en volgt het eigen ritme. Elke gastouder 
heeft haar eigen dagindeling, huisregels en eigen kenmerken.  
 
Hoewel er onderling verschillen bestaan tussen gastouders door persoonlijke visie, ervaring, 
opleiding en bijvoorbeeld gezinssituatie, werken ze allemaal aan dezelfde pedagogische doelen. Dit 
beleidsplan verbindt al deze verschillen door kaders te beschrijven waarbinnen alle gastouders aan 
de gedeelde visie op de omgang met kinderen voldoen. 
 
Voor de leesbaarheid spreken we over het kind in de hij-vorm, de gastouder in de zij-vorm en bij 
ouders/verzorgers over de ouder. 
 

2. Visie op kinderopvang 
 
2.1 Ambities en missie van KOW 
 
KOW is een organisatie met een HKZ-certificaat. Dit certificaat is een teken dat wij de zaken intern 
goed op orde hebben, de klant centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van de 
dienstverlening. 
  
Daar bovenop heeft KOW voor de periode 2017-2020 de volgende drie ambities gesteld: 

• KOW wil de beste kinderopvangorganisatie op Walcheren zijn. Kwalitatief hoog, klantgericht 
en innovatief  

• KOW wil de meest aantrekkelijke en vanzelfsprekende samenwerkingspartner zijn voor 
scholen, gemeenten en zorginstellingen  

• KOW wil een kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en financieel gezonde dienstverlener 
zijn. 
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3. Pedagogische kwaliteit 
 

3.1 Spelend leren en ontdekken in een rijke en eigentijdse 
omgeving 

Spelen doen jonge kinderen het allerliefste, spel is voor hen een belangrijke manier om te leren. 
Om kinderen spelenderwijs tot leren te laten komen, is het belangrijk dat de speelomgeving hen 
prikkelt in hun nieuwsgierigheid en hen uitdaagt met spelmaterialen. Interactie tussen gastouder en 
kind en het stimuleren van interactie tussen kinderen onderling vindt KOW erg belangrijk. 
Onderzoek toont aan dat kinderen die met andere kinderen spelen socialer en motorisch vaardiger 
zijn. 

KOW vindt het belangrijk dat kinderen (jong en oud) zich veilig voelen en genoeg tijd en ruimte 
krijgen om in hun spel te komen. In dit spel ontstaat creativiteit, een belangrijke factor om te 
kunnen leren 

Om kinderen zoveel mogelijk de kans te geven te ontdekken en te leren, zoekt de gastouder in de 
inrichting voortdurend naar een juiste balans van uitdaging en rust, veilig en gezond, zowel voor de 
binnen- als voor de buitenspeelplaats.  
 

3.2 Pedagogische basisdoelen 
 
Iedere gastouder werkt vanuit de vier pedagogische basisdoelen, geformuleerd door J.M.A. Riksen-
Walraven. Door het bieden van emotionele veiligheid bevorderen we de persoonlijke en sociale 
competentie van kinderen zodat zij de normen en waarden van de maatschappij eigen kunnen 
maken. Kinderen krijgen bij gastouders zoveel mogelijk de gelegenheid samen te spelen, leren en 
genieten in een veilige omgeving. Samen met ouders wil de gastouder daarmee de basis leggen om 
hen uit te laten groeien tot personen die een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen 
leveren. 
 
Het bieden emotionele veiligheid 

• Elk kind voelt zich veilig en vertrouwd op een van onze gastouderopvanglocaties, door de 
geborgenheid en structuur die de gastouders bieden 

• De gastouder biedt elk kind emotionele ondersteuning, er is sprake van respect en 
waardering voor de autonomie van het kind 

• Gastouders zijn gericht op het benoemen van (eigen) handelen. Door het benoemen van 
initiatieven weet het kind wat er gaat gebeuren 

 
De opvoedomgeving biedt kinderen een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen 
ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door Riksen-Walraven wordt het bieden van een gevoel van 
veiligheid als de meest basale pedagogische doelstelling gezien. Het bieden van veiligheid is niet 
alleen van belang omdat het bijdraagt aan het welbevinden van het kind, maar ook omdat een veilig 
klimaat voorwaarde is voor het realiseren van de andere pedagogische doelen. 
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Het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen 
Elk kind ontdekt in een eigen tempo hoe de wereld in elkaar zit door het opdoen van allerlei 
ervaringen. Onze gastouders bieden daartoe, in aansluiting op de ontwikkeling die bij de leeftijd 
van het kind hoort, mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, ontdekken en genieten. Door een 
positieve stimulerende benadering helpen wij kinderen eigenschappen te ontwikkelen die zij nodig 
hebben om in de samenleving mee te komen.  
 
De opvoedomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun persoonlijke competentie te 
ontwikkelen. Het gaat om persoonlijke eigenschappen als veerkracht, impulscontrole, 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, motivatie, volharding, creativiteit en cognitieve en 
taalvaardigheden. Hierdoor zijn kinderen in staat om allerlei problemen goed aan te pakken en zich 
goed aan te passen aan (veranderende) situaties. 
 
Het bevorderen van sociale competentie van kinderen 
Bij het ontdekken van de wereld, komen kinderen veel anderen tegen. Door in de groep te commu-
niceren met anderen, te onderhandelen, te spelen, te kibbelen, het weer goed te maken en samen 
te werken, ontwikkelen zij de sociale competenties die zij nodig hebben om als volwassene hun pad 
door de wereld te kunnen vervolgen. 
 
De opvoedomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun sociale competentie te ontwikkelen. 
Het gaat om een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich inleven in een ander, 
communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
 
Normen en waarden 
Naarmate kinderen opgroeien, wordt hun leefwereld groter. Vanuit het gezin met haar eigen 
cultuur (gewoontes, regels en afspraken) maken zij de stap naar de gastouder. Daar maken zij 
kennis met regels en gewoontes van de gastouder, maar ook met die van andere kinderen. Later 
wordt die wereld nog verder uitgebreid met school, clubs, sport.  
 
Door andere gewoontes en culturen te kennen, leren we kinderen zich te verplaatsen in anderen en 
begrip te krijgen voor verschillende manieren van leven. Onze gastouders hebben daarin een 
voorbeeldfunctie door info en uitleg te geven aan de kinderen en aan elkaar. Door te benoemen en 
te bespreken gaan kinderen de wereld om hen heen begrijpen en maken zij de cultuur eigen.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen vanuit eigen achtergrond en ervaring een unieke manier van 
kijken heeft. Daarom luisteren we naar elkaar en staan we open voor ieders ideeën, zowel van 
ouders en kinderen, als andere betrokkenen. 
 
De opvoedomgeving draagt waarden en normen aan kinderen over, waardoor kinderen zich de 
cultuur eigen maken van de samenleving waarin zij opgroeien. 
 
 
  



 

 
 

 6 

4. Samen met ouders 
 
Gastouders zien zichzelf als partner in groei, in het contact met ouders uit zich dat door open 
communicatie over alles wat van belang is voor de ontwikkeling van het kind. Door informatie uit te 
wisselen aan het begin en eind van de dag tussen thuis en de opvang, krijgen we samen met de 
ouder een helder beeld van de belevingen en ontdekkingen die een kind op een dag doet. De 
betrokkenheid van ouders vinden gastouders belangrijk, ze stellen iedere bijdrage zeer op prijs. 
 

• Aan het begin van de opvang vindt een kennismakingsgesprek en een koppelingsgesprek 
plaats. Het koppelingsgesprek vindt plaats op de opvanglocatie en wordt bijgewoond door 
een bemiddelingsmedewerker. Daarna houdt de gastouder jaarlijks een welbevindengesprek 
met de ouders over welbevinden van hun kind. 

• Tijdens de breng- en haalmomenten informeren gastouders mondeling over het verloop van 
de dag en over de ontwikkeling van het kind.  

• Er kan gebruik worden gemaakt van een schriftje waarin ouder en gastouder de 
belangrijkste informatie noteren. 

• De oudercommissie is voor ouders een mogelijkheid om mee te denken over zaken als 
pedagogisch beleid, strategisch beleid of klanttevredenheidsonderzoeken.  

• KOW beschikt over een klachtenregeling. Heeft een ouder een klacht dan kan de 
ouder deze kenbaar maken via de website www.kinderopvangwalcheren.nl   

• We vragen de mening van de ouder over KOW en de gastouder na de start, vervolgens 
jaarlijks en na beëindigen van de overeenkomst. Op deze manier kunnen wij onze diensten 
en die van de gastouders evalueren en eventueel verbeteren.  

• Een aantal keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met beleidsmatige informatie voor 
gastouders.   

 

5. Deskundigheid 
 
5.1 Deskundigheidbevordering 

Om ervoor te zorgen dat gastouders de kinderen een omgeving bieden waarin zij kunnen spelen, 
leren en genieten, voldoen gastouders minimaal aan de deskundigheideisen gastouderopvang van de 
Wet kinderopvang. Gastouders hebben minimaal een diploma Helpende Welzijn niveau 2 en een 
EHBOcertificaat gericht op kinderen. Daarnaast verwacht KOW dat gastouders jaarlijks deelnemen 
aan de workshops en thema-avonden of –middagen die KOW aanbiedt. 

5.2 Ondersteuning bij zorgkinderen 
 
De driehoek van welbevinden is de basis voor het bieden van de juiste opvang. Wanneer een kind 
opvalt in gedrag of ontwikkeling wordt afgewogen of plaatsing goed is voor het welbevinden van 
kind (zowel het kind zelf als ook de andere kinderen uit de groep) en ouder en of de plaatsing 
verantwoord is voor de gastouder. De gastouder en bemiddelingsmedewerker bepalen samen of zij 
die opvang en verzorging kan bieden of dat er extra ondersteuning ingezet moet worden. 
 
Extra ondersteuning kan geboden worden in de vorm van pedagogische coaching. Deze kan de 
gastouder extra inzichten bieden en helpen bij het stimuleren van positieve ontwikkelingen bij het 
kind of de kinderen. 
 
Wanneer zorgen aanhouden, wordt in overleg met de bemiddelingsmedewerker en ouder gebruik 
gemaakt van de expertise van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg.  
 
Opvang bij de gastouder betreft kinderopvang en ontwikkelingsstimulering en geen behandeling. 
Wanneer een gastouder niet de juiste opvang meer kan bieden aan een kind of de veiligheid van het 
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kind, de gastouder of van de groep in geding komt, besluit de bemiddelingsmedewerker in overleg 
met de gastouder en ouder tot het beëindigen van de plaatsing. Hierbij kan de 
bemiddelingsmedewerker de ouder hulp bieden bij het zoeken naar passende zorg binnen de sociale 
kaart. 
 
Indien de gastouder zorgen heeft over de ontwikkeling of de thuissituatie van een kind is de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing en wordt het afwegingskader 
opgestart. 
 

6. Veiligheid en Gezondheid 
 
6.1 Maximum aantal kinderen 

Het maximumaantal kinderen dat een gastouder tegelijk mag opvangen 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 

6.2 Eisen aan de binnen en buiten speelruimte 

Om kinderen zoveel mogelijk de kans te geven te ontdekken en te leren, houdt de gastouder bij de 
inrichting in de gaten of er een juiste balans is van uitdaging en rust, veilig en gezond, zowel voor 
de binnen- als voor de buitenspeelruimte. Door risico’s met grote gevolgen te voorkomen biedt de 
gastouder kinderen een veilige omgeving, waarin de kinderen leren omgaan met kleine risico’s. De 
gastouder zorgt ervoor dat ieder kind ontdekkingen kan doen die bij zijn eigen leeftijd horen. Hoe 
ouder het kind, hoe meer het zal gaan ontdekken. Op deze manier zal een kind risico’s zelf gaan 
leren inschatten, wat van grote waarde is voor het zelfvertrouwen. De gehele opvanglocatie is ten 
allen tijde rookvrij. 

Slaapruimte 
De gastouder heeft een aparte slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen en hun leeftijd. 
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Buitenspeelmogelijkheden  
De gastouder biedt veilige buitenspeelmogelijkheden. Buitenspelen kan in de eigen tuin, maar kan 
ook in een buitenspeelplaats in de directe omgeving. De buitenspeelruimte is veilig en afgestemd op 
de leeftijd van de kinderen. 

 
6.3 Achterwacht 
 
Wanneer de gastouder vier of meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet 
een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de 
opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. 
 
De gastouder heeft zelf een persoon benaderd om in geval van nood beschikbaar te zijn. Dit kan een 
echtgenoot, buurvrouw of iemand anders zijn. 
 
Gastouders die exclusief werken voor KOW kunnen kosteloos gebruikmaken van een centrale 2e 
achterwacht. Gastouders die daarvan gebruik willen maken, kunnen dit bij KOW aangeven en 
krijgen door KOW één (van in totaal vier) centrale achterwachten (kinderdagverblijven) 
toegewezen, afhankelijk van het opvangadres. Deze locaties zijn achterwacht binnen hun 
openingsdagen van 7.30 tot 18.00 uur. Een achterwacht kan alleen ingezet worden in een 
noodsituatie. 

 
6.4 Risico-Inventarisatie en veiligheid 
 
Jaarlijks wordt bij de gastouders de ‘Risico Inventarisatie’ (RIE) uitgevoerd. Hiervoor wordt de 
methodiek Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid gastouderopvang versie november 2017 
gebruikt. Een kopie van de RIE ligt bij de gastouder ter inzage voor de ouders. 
 
Veiligheid betekent ook: zorgen dat er adequaat wordt gehandeld bij verschillende gebeurtenissen 
die zich in het leven van een kind kunnen voordoen. Daarom zijn er protocollen opgesteld, onder 
andere voor huiselijk geweld en kindermishandeling, veilig slapen en zieke kinderen 
 
Gastouders melden elke fout en elk ongeval met het Ongevallen Registratieformulier bij de 
bemiddelingsmedewerker. Deze geeft dit binnen KOW door aan de beleidsmedewerker kwaliteit. Op 
basis van deze meldingen worden, indien nodig, werkafspraken en/of huisregels bij de gastouder  
bijgesteld. Indien nodig worden beleidswijzigingen doorgevoerd om de veiligheid zo goed mogelijk 
te blijven waarborgen. 
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7. Gastouderraad 
KOW heeft een gastouderraad. De gastouderraad is voor gastouders, door gastouders. De raad 
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De leden zijn allen gastouder van KOW. 

De gastouderraad stelt zich ten doel: 

• De belangen van gastouders die zijn bemiddeld via KOW Gastouderopvang, zo goed mogelijk 
te behartigen en de gastouders te vertegenwoordigen. 

• Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de gastouderopvang aangaande pedagogisch 
beleid en de werkwijze m.b.t. de uitvoering van het werk van de gastouder.  
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Bijlage 1: Criteria gastouder 
 
Algemeen 
De gastouder is in het bezit van een AVP verzekering. 
De gastouder heeft bij gebruik van auto een inzittenden verzekering. 
De gastouder voldoet (of wil voldoen voor de start) aan de deskundigheidseisen voor gastouders. 
De gastouder woont niet op hetzelfde adres als de ouders wiens kinderen zij opvangt. 
De gastouder kan een VOG voor haarzelf, voor alle volwassen inwonende en structureel aanwezigen 
verstrekken. 

 
Persoonlijk  
De gastouder verklaart geen lichamelijke of geestelijke gebreken te hebben die een kwalitatief goede 
opvang en verzorging van een kind/de kinderen van de ouder(s) in de weg staan. 
De gehele opvanglocatie is ten allen tijde rookvrij. 
De gastouder is minimaal 20 jaar. 
Gezinsleden van de gastouder staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen.  
Stabiele sociale omgeving. d.w.z. kinderen worden opgevangen in een huis en omgeving van gastouder 
waar rust, ritme en regelmaat heerst. Er mogen geen risico’s zijn t.a.v. agressie, drugs- of 
alcoholgebruik, uit huis plaatsingen van kinderen, onder toezicht van JGZ of andere vergelijkbare 
instanties.  
De gastouder komt als stabiel persoon over en wekt vertrouwen. 
De gastouder komt over als zijnde iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
De gastouder is op de hoogte van de AVG en handelt hiernaar. 
De gastouder is minimaal voor 3 dagen per week en één jaar beschikbaar. 
De gastouder is computervaardig. 
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 
De gastouder is in staat tot reflecteren op het eigen handelen. 
De gastouder is in staat om zorg en activiteiten zodanig op elkaar af te stemmen, dat een positieve, 
geborgen en huiselijke sfeer gecreëerd wordt. 
De gastouder heeft correct taalgebruik en een goede beheersing van de Nederlandse taal 
Goede beheersing Nederlandse taal is:  
�         Minimaal 10 jaar in Nederland woonachtig voor het 18de jaar of 
�         Certificaat Nederlands spreekvaardigheid Taalniveau B1 of staatsexamen 1 of 
�         Diploma / certificaat Nederlands minimaal VMBO niveau 
De gastouder beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat om op een 
professionele manier contact met ouders te onderhouden en afspraken te maken. 
De gastouder neemt deel aan de door het gastouderbureau aangeboden deskundigheidsbevordering. 

De gastouder vindt een nauwe samenwerking met het gastouderbureau vanzelfsprekend en houdt zich 
aan de richtlijnen van het gastouderbureau.  
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Woning en RIE 
De eerste indruk van het huis waar de opvang plaats vind is dat de RIE uit te voeren is. M.a.w. de 
risico’s lijken beperkt waardoor de opvang omgeving in eerste instantie veiligheid en hygiëne 
uitstraalt.  

Het gastouderbureau geeft, aan de hand van de methodiek, aan welke risico's bij de gastouder 
aanwezig zijn, of de aanwezige risico's wel of niet aanvaardbaar zijn. Bemiddelingsmedewerker en 
gastouder komen overeen welke verbeterpunten (eventueel) nodig zijn. 
De gastouder is bereid om zo nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten die voor de veiligheid 
volgens een medewerker van KOW noodzakelijk zijn. 

De gastouder is bereid indien nodig in de binnen en/of buitenruimten aanpassingen te verrichten. 
Zoals bijvoorbeeld: traphekje, elektriciteit plaatjes, tuinhek, ed.) 
De beschikbare speel- en slaapruimte in de binnenruimte en de buitenspeelmogelijkheden is in relatie 
tot het aantal en de leeftijd van de kinderen voldoende. 
Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 4 jaar. 

 
Pedagogische kwaliteiten 
De gastouder laat het toezicht van kinderen niet aan anderen over. 

De gastouder laat de kinderen niet ophalen van school door familieleden of derde, tenzij daar 
schriftelijke afspraken met ouder over zijn gemaakt. 
De gastouder heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen.  
Gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruikt dit als uitgangspunt bij de opvang 
van de gastkinderen. 
Gastouder kan bij de vier pedagogische doelen voorbeelden opnoemen. 
Gastouder staat open voor en respecteert andere culturen, gewoontes en levenswijzen, opvoeding 
ideeën. 
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