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Inleiding

Een kind is het meest kostbare ter wereld. Aan kinderopvang worden daarom ook hoge eisen 
gesteld. Een gastouder moet niet alleen lief zijn, gezellig en leuk, ook zaken als veiligheid, stabiliteit 
en ruimte voor ontwikkeling tellen mee bij gastouderopvang. 

Om alle kwaliteitseisen die wij aan goede gastouderopvang stellen te waarborgen, heeft Tante 
Betje dit pedagogisch beleidsplan ontwikkeld.

Gastouderopvang is immers een samenspel tussen drie partijen: de vraagouders, de gastouders en 
het gastouderbureau. Het is uitermate belangrijk dat alle drie op dezelfde lijn zitten. 
In dit beleidsplan laten wij zien waar Tante Betje voor staat. De gastouders en vraagouders die zich 
bij ons inschrijven ontvangen allemaal een exemplaar van dit plan en geven door ondertekening 
van het contract aan hier achter te staan. 
Het plan vormt een houvast voor ons allemaal. Dit is hoe we werken, dit is wat we vragen. 

Heel in het kort komt in dit pedagogisch beleidsplan aan de orde:
− Wie wij zijn,
− welke visie op kinderopvang wij representeren,
− wat we van onze vraag- gastouders vragen,
− en wat zij daarvoor terug mogen verwacht.

Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit. Want het gaat wel om kinderen...
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Wie is Tante Betje?

Een goed gevoel
Tante Betje is een kleinschalig gastouderbureau dat ernaar streeft verantwoorde, betrouwbare en 
plezierige opvang te regelen voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

We zijn ervan overtuigd dat een match in de eerste plaats goed moet voelen. Uiteraard werken wij 
alleen met gediplomeerde gastouders die aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Maar vlak de klik 
niet uit. Voor een goede match (zowel letterlijk als figuurlijk) moet er chemie zijn tussen een 
gastouder, vraagouder en het gastkind. Vertrouwen is een gevoel, niet iets wat een papiertje aan 
kan tonen. Tante Betje bemiddelt hierin en heeft tot doel mooie, stabiele en krachtige koppelingen 
tot stand te brengen.

Krachtige koppelingen
De primaire bezigheid van Tante Betje  is het koppelen van vraag- aan gastouders. Hierbij komen 
grof gezegd drie zaken bij kijken. A) het werven en selecteren van zowel vraag- als gastouders B) 
het waarborgen van goede zorg door de gastouders en C) een kassiersfunctie.

Werven & selecteren
Het werven en selecteren van onze vraag- en gastouders gebeurt voornamelijk via onze website. 
Zowel gast- als vraagouders kunnen zichzelf via onze site gratis presenteren. Beiden kunnen gratis 
op zoek gaan naar een geschikte match. Bij wederzijdse interesse brengt Tante Betje de vraag- en 
gastouder met elkaar in contact en begeleidt zij de koppeling.
 
Waarborgen goede zorg
Om goede zorg voor de gastkinderen te waarborgen zijn er regelmatig contactmomenten tussen 
Tante Betje en de vraag- en gastouders. Tijdens deze contactmomenten gaan we na of de opvang 
voorspoedig voorloopt en controleren we of de kwaliteit van de zorg (nog) in orde is.

1. Intakegesprek  
Tante Betje voert met elke vraag- en gastouder een individueel intakegesprek. Hierin bespreken we 
wat er van de gastouderopvang wordt verwacht. Wat zijn de wensen? Welke ideeën leven er? 
Hebben we een goed gevoel over elkaar?

2. Kennismakingsgesprek & risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  
Gastouders die zich bij Tante Betje willen inschrijven, worden door een van onze medewerkers 
bezocht. Tijdens dit kennismakingsgesprek voeren we de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid uit. Zo weten we zeker dat een gastkind in een veilige omgeving terecht komt.

3. Koppelingsgesprek  
Als een vraag- en gastouder een koppeling met elkaar willen maken, komt een medewerker van 
Tante Betje langs om een koppelingsgesprek te voeren. Tijdens dit gesprek wordt niet alleen het 
contract getekend, er worden ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de opvangtijden, welke 
zorg precies nodig is en het wennen.
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4. Evaluatie  
Zes weken na de eerste opvangdag evalueren we de koppeling. Als het goed is, is iedereen op dat 
moment aan de nieuwe situatie gewend. Mochten er bijzonderheden of vragen zijn, dan kunnen 
die op dit moment besproken worden.

5. Huisbezoek  
Minstens één keer per jaar bezoekt Tante Betje haar gastouders. Eventuele problemen kunnen 
besproken worden, de risico-inventarisatie wordt nagelopen en we zien toe op de naleving van 
onze pedagogische protocollen.

6. Voortgangsgesprek  
Tante Betje voert minstens twee keer per jaar een voortgangsgesprek met zowel de vraag- als 
gastouder. In dit voortgangsgesprek bekijken we of de opvang naar wens verloopt.

Kassiersfunctie
Tante Betje heeft bovendien een kassiersfunctie. De vraagouder betaalt Tante Betje, die op haar 
beurt de gastouder betaalt. Alle betaling verrichten wij aan het eind van elke maand. Niet 
geplande extra uren, of niet geplande uitgevallen uren worden meteen verrekend. 

Kwaliteit
De bemiddelingsmedewerksters van Tante Betje hebben een opleiding op minimale MBO-3 niveau 
gedaan en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Tante Betje werkt volgens een protocol kindermishandeling en heeft een oudercommissie en een 
klachtenregeling. 
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Pedagogische opvoedingsdoelen 

Wat is een goede opvoeding? Die vraag is bijzonder lastig te beantwoorden. Er bestaan net zoveel 
antwoorden als individuen. Omdat gastouders een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van hun 
gastkinderen leveren, is het toch belangrijk om enkele punten op papier te zetten over wat wij een 
goede opvoeding vinden.

Deze punten komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op de vier pedagogische 
opvoedingsdoelen die professor Marianne Riksen-Walravan heeft gedefinieerd in de Wet 
Kinderopvang. 

De pedagogische opvoedingsdoelen van gastouderzorg volgens Tante Betje zijn: 

− een veilige basis bieden waar waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf zijn
− de gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen 
− de gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen 
− de kans het bieden om de waarden en normen van onze cultuur eigen te maken. 

Een veilige basis waar je jezelf kunt zijn 
Veiligheid is een basisbehoefte. Je kunt jezelf pas ontwikkelen en prettig voelen, wanneer je je 
ergens op je gemak voelt. 

Wennen
Vaak weet je meteen al of je je ergens prettig voelt of niet. Maar om het zeker te weten, moet er 
tijd zijn om te wennen. Het gastkind moet wennen aan de gastouder en het gastgezin. Andersom 
geldt natuurlijk precies hetzelfde. Daarnaast zal de vraagouder eraan moet wennen dat de 
gastouder een deel van de zorg overneemt. 

Bij het wennen is het belangrijk dat een kind de ruimte en tijd krijgt om in zijn of haar eigen tempo 
een plekje in het gezin te kunnen vinden. De gastouder kan met speelgoed en zachte stem het kind 
op zijn of haar gemak stellen. Kinderen vinden het fijn om tijdens de wenperiode iets vertrouwds 
bij zich te hebben, bijvoorbeeld een knuffel of een doekje.

Gedag zeggen
Het klinkt misschien overbodig, maar soms wordt hieraan nog weleens voorbij gegaan. Bij 
binnenkomst bij de gastouder, worden zowel de ouder als het kind gedag gezegd. Door het kind 
hallo te zeggen, voelt het welkom. Tijdens de rest van de opvanguren wordt het kind ook zoveel 
mogelijk aangesproken met zijn of haar eigen naam. 

Knuffelen
Knuffelen gaat over liefde geven en hechten. Het is fijn om veel te knuffelen met een kind, vooral 
met baby's. Hierbij wordt wel altijd geprobeerd in de gaten te houden of het kind het prettig vindt, 
en wordt de eigenheid bewaard. 
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Positieve houding
Een kind ontwikkelt zich beter als hij of zij opgevoed wordt door iemand met een positieve 
houding. Positief reageren betekent ruimte geven voor eigenheid, belonen en prijzen en focus op 
de dingen die goed gaan.

Aansluiten op thuissituatie
Natuurlijk gelden er in een gastgezin niet honderd procent dezelfde regels als thuis. Het is echter 
belangrijk dat de gastouder probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie van het 
gastkind. Dat schept duidelijkheid.

Kindvriendelijke locatie
De opvanglocatie dient veilig en kindvriendelijk te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat er (veilig) 
spelmateriaal aanwezig is dat past bij de leeftijd en de ontwikkeling van het gastkind. Een speciaal 
speelhoekje zorgt ervoor dat een kind zich extra welkom voelt. 

Duidelijkheid en structuur
Duidelijkheid en structuur bieden veiligheid. Een vast dagritme geeft een kind de regelmaat waar 
het behoefte aan heeft en versterkt het vertrouwen. 

Gelijkwaardigheid
Een gastouder hoort alle kinderen gelijkwaardig te behandelen. Dit wil niet zeggen dat alle 
kinderen hetzelfde mogen – oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld wel met een spelcomputer 
spelen, terwijl jongere kinderen hier nog niet klaar voor zijn. Alle kinderen dienen echter evenveel 
aandacht en liefde te krijgen. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Ruimte om persoonlijke competenties te ontwikkelen
We willen allemaal dat onze kinderen kwaliteiten zoals zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit ontwikkelen. Om dit te stimuleren kan een gastouder 
een aantal zaken doen.

Voldoende ruimte voor spel en exploratie te bieden
Vooral voor jonge kinderen is het motorisch spel belangrijk. Klauteren, kruipen, springen, spelen... 
Al die zaken helpen een kind om zich te ontplooien. Speelgoed dat is afgestemd op de 
(lichamelijke) mogelijkheden van het kind zal een kind nog meer uitdagen om de wereld te 
ontdekken.

Zelfstandigheid stimuleren 
Al op vrij jonge leeftijd kan zelfstandigheid gestimuleerd worden. Zelf de jas aan of uitdoen en zelf 
bepalen welke activiteiten er gedaan gaan worden, zijn hier voorbeelden van. Door niet alles 
klakkeloos uit handen te nemen, groeit een kind. Het is aan de gastouder om in te schatten wat 
een kind al wel en nog niet kan. Dat het soms moeite kost om iets voor elkaar te krijgen zal het 
doorzettingsvermogen van een kind vergroten. Het maakt een kind trots als iets (grotendeels) toch 
lukt. 
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Taalontwikkeling stimuleren
Door uitleg te geven over wat je doet en ziet, door een boekje lezen, liedjes te zingen en de dingen 
om je heen te benoemen, wordt de taalontwikkeling van een kind gestimuleerd. Uiteraard zijn er 
meerdere manieren waarop dit kan. Waar het om gaat, is dat er met een kind gepraat wordt en 
dat een kind uitgedaagd wordt om zijn of haar taalvaardigheden te verbeteren.

Aansluiten bij de ontwikkelingsfase van een kind 
Te moeilijke of te makkelijke taken en/of spellen werken frustrerend voor een kind. Wil het 
bijdragen aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties, dan zullen speelgoed, opdrachten 
en taakjes moeten aansluiten op het niveau van een kind. 

Prijzen
Een positieve reactie geven als een kind ergens goed zijn best voor doet, of heeft gedaan, zal een 
kind zeker stimuleren om zich te ontwikkelen.

Creativiteit stimuleren
Creativiteit kan op verschillende manieren gevoed worden. Door knutselen, toneel spelen of door 
verkleden bijvoorbeeld. Maar creativiteit draait ook om het bedenken van creatieve oplossingen. 
Bijvoorbeeld voor het probleem 'verveling'. Kinderen zelf na laten denken en creativiteit 
stimuleren, helpt een kind vooruit.

Ruimte om sociale competenties te ontwikkelen 
Omgaan met andere kinderen en mensen is iets wat je moet leren. Hoe voorkom je conflicten? 
Hoe kun je goed samenwerken? Hoe communiceer je het best? In een gastgezin zijn waarschijnlijk 
meerdere kinderen aanwezig. Het gezin is dan ook een proeftuin voor het gastkind om zijn of haar 
sociale competenties te ontwikkelen. Een gastouder kan dit op de volgende manieren stimuleren: 

Samen spelen en samen delen
In de dagelijkse omgang is het noodzakelijk kinderen te stimuleren samen te spelen, te delen, op 
elkaar te wachten en samen op te ruimen. Dit gebeurt eigenlijk automatisch, want de hele dag 
door komen de kinderen en de gastouder elkaar en daarna ook weer hun ouders tegen. Door te 
benoemen wat goed en minder goed gaat, leert een kind omgaan met anderen.

Ruimte voor het eigen verhaal 
Binnen de groep is het belangrijk dat ieder kind zijn of haar eigen verhaal kan vertellen. 

Samen opruimen
Door samen op te ruimen leert een kind dat anderen ook belangrijk zijn. Bovendien stimuleert dit 
de zorg voor spullen. 

Positieve houding 
De gastouder bekleedt een voorbeeldfunctie. Het is aan hem of haar om te laten zien dat het fijn is 
als mensen op een positieve manier met elkaar omgaan. Een aai over de bol, samen lol hebben en 
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een positieve houding hebben, zal een kind stimuleren ook op een positieve manier in het leven te 
staan. 

Leren om een ruzie op te lossen
Volwassenen zijn al snel geneigd om afkeurend te reageren wanneer er ruzie is. Ruzie is echter 
sociaal gedrag. Het gaat over opkomen voor jezelf, een belangrijke sociale competentie. Ruzie kan 
aangegrepen worden om kinderen iets te leren.

Wanneer kinderen ruzie hebben, dan grijpt de gastouder in. Hij of zij luistert naar de verhalen van 
alle partijen. Het is belangrijk dat de kinderen het vervolgens weer goedmaken, zodat ze daarna 
weer samen verder kunnen spelen.

Regels stellen
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Welke regels en afspraken gelden, worden door de 
gastouder duidelijk gemaakt. Als een kind er echt een potje van maakt, dan kan de gastouder 
ingrijpen door het kind even apart te zetten. 

Waarden en normen 
Onze waarden en normen verschillen per individu. Toch zijn er globaal algemeen geldende 
waarden en normen aan te wijzen – onze cultuur. Om het te redden in onze samenleving is het 
belangrijk dat kinderen leren om zich op een passende manier te gedragen. De gastouder speelt 
hierin een grote rol. Hij of zij helpt een kind namelijk te definiëren wat goed en fout is, wat 'anders' 
is en wat moet en mag. 

Tijdens het intakegesprek komen aspecten als godsdienst (beleving), taalgebruik, straffen en 
belonen, rituelen, enz. ter tafel. Het is belangrijk dat de vraag- en gastouder op deze punten op 
één lijn zitten. Respect voor elkaars mening en wederzijds vertrouwen zijn hier uiteraard leidend.

De gastouder kan kinderen op de volgende manieren helpen zich de waarden en normen van onze 
cultuur eigen te maken: 

Communicatie 
Door naar een kind te kijken en te luisteren, laat de gastouder zien dat het belangrijk is wat het 
kind verbaal en non-verbaal te vertellen heeft. 

Maaltijdbeleving
Het samen eten is een dagelijkse gebeurtenis waarbij een aantal regels gelden, die tot doel hebben 
dat kinderen rekening met elkaar leren houden. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om 
tijdens het eten zelf (op een gepaste manier) te vragen om nog een broodje, wanneer ze dit willen. 
Zo laat de gastouder zien dat hij of zij de keuze van het gastkind serieus neemt.  

Lichamelijk contact 
Door lichamelijk contact met baby's worden kinderen zich bewust van hun eigen lijf. Het 
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verschonen is hier bijvoorbeeld een goed moment voor. Even kletsen en knuffelen tussendoor is 
een uitstekende techniek. 

Flexibiliteit
Regels horen in een huishouden, maar flexibiliteit is ook belangrijk. Steeds opnieuw maakt de 
gastouder afwegingen ten gunste van het kind en de situatie. 

Respect voor je omgeving 
Niet alleen respect voor anderen, maar ook voor de omgeving en de natuur vinden we belangrijk. 
De kinderen lopen buiten niet dwars door de bloemperken, beestjes maak je niet dood en 
speelgoed maak je niet stuk. 
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Verzorging en Veiligheid 

Verzorging 
Ieder kind heeft recht op een goede (lichamelijke) verzorging in een schone omgeving. Waar die 
lichamelijke verzorging uit bestaat, verschilt echter per individu. Een baby heeft andere behoeften 
dan een tiener. Een kind dat een dieet volgt, stelt andere eisen dan een kind dat alles mag eten.

Het is de zaak van de vraag- en gastouder om tot overeenstemming te komen over de juiste zorg 
voor het gastkind. Tante Betje speelt hierin een bemiddelende rol. 

Met betrekking tot de verzorging vragen wij onze vraag- en gastouders voor koppeling minimaal 
overeenstemming te vinden over de volgende gespreksonderwerpen:

− Voeding  
− hoe vaak wordt er gegeten?
− wat wordt er gegeten? Zijn er specifieke dieetwensen zoals koelmelkallergie of lust een 

kind bepaalde dingen niet?
− wordt er wel of geen snoep gegeven?
− rituelen bij het eten, zoals handen wassen, aan tafel blijven zitten, etc. 

− Zindelijkheid  
− hoe vaak verschonen?
− wanneer begint de zindelijkheidstraining?

− Slapen  
− waar slaapt het gastkind?
− wanneer en hoe lang slaapt het gastkind?
− zijn er specifieke slaaprituelen?
− hoe zorgt de gastouder voor voldoende rust bij oudere kinderen?

− Ziekte  
− wat doet de gastouder als het kind ziek wordt?
− wat doet de vraagouder als de gastouder zich ziek meldt?

− Hygiëne  
− hoe vaak worden de tanden gepoetst?
− wanneer worden de handen gewassen?
− gaat het gastkind in bad bij de gastouder?
− welke hygiëne standaard hebben de vraag- en gastouder bij het naar het toilet gaan?

Veiligheid 
Behalve de lichamelijke verzorging is ook de (fysieke) veiligheid van het gastkind belangrijk. De 
gastouder is hier immers tijdens de opvanguren voor verantwoordelijk. De risico-inventarisatie van 
Tante Betje is een betrouwbare tool om te controleren of de opvanglocatie (het huis en de tuin) 
aan alle eisen van veilige kinderopvang voldoet. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld 
rookmelders en beschermkapjes op de stopcontacten. 
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De risico-inventarisatie wordt tijdens het kennismakingsgesprek met de gastouder afgenomen, 
zodat eventuele actiepunten meteen aangepakt kunnen worden. Zij wordt vervolgens jaarlijks bij 
elke gastouder door Tante Betje herhaald.

Achterwacht
In een gezin kan er altijd iets gebeuren. Daarom vragen wij onze gastouders een achterwacht in de 
omgeving paraat te houden, wanneer er vier of meer kinderen tegelijkertijd op het gastadres 
aanwezig zijn. In het geval van calamiteiten moet deze achterwacht snel aanwezig kunnen zijn. 
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Geborgenheid en kwaliteit

Het profiel van onze gastouders
We hebben het al eerder aangegeven, ons doel is om mooie, stabiele en krachtige koppelingen tot 
stand te brengen. Hiervoor hebben we enthousiaste gastouders nodig die dol zijn op kinderen en 
veel liefde en aandacht in de zorg voor hen steken.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen stellen we daarnaast enkele praktische eisen:

− De gastouder dient in het bezit te zijn van minimaal een MBO-2 diploma Helpende zorg en 
welzijn, een EVC- certificaat of een ander diploma waarmee de gastouder aan de eisen 
voldoet.

− De gastouder bezit daarnaast een geregistreerd certificaat Eerste hulp aan Kinderen van het 
Oranje Kruis.

− De gastouder moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit geldt ook 
voor zijn of haar huisgenoten ouder dan 18 jaar.

− De gastouders dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de opvanguren. 
− De gastouders kent dit pedagogisch beleidsplan en ons protocol kindermishandeling en 

handelt ernaar. 

Eisen aan de opvanglocatie 
De opvanglocatie zal in de meeste gevallen het woonhuis van de gastouder zijn. Uiteraard zijn de 
eerste vereisten dat het huis schoon is en dat er naar hartenlust gespeeld kan en mag worden. De 
woning wordt daarnaast op veiligheidsmaatregelen gecontroleerd via de risico-inventarisatie van 
Tante Betje.

Om de kwaliteit verder te waarborgen hebben we een aantal extra criteria geformuleerd: 

− De gastouder mag slechts op één opvanglocatie oppassen.
− Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar, moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De grootte 

van deze ruimte dient afgestemd te zijn op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. 
− Zowel binnen als buiten dient er voldoende speelmogelijkheid te zijn, afgestemd op het 

aantal en de leeftijd van de kinderen. 
− De woning dient ten alle tijden volledig rookvrij te zijn. 

Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?
Aan het aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen, zijn wettelijk beperkingen gesteld. 
Hieronder zetten we ze op een rijtje: 

− Een gastouder mag maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden 
eigen kinderen tot 10 jaar meegerekend.

− De gastouder mag niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal 
jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar. 
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− Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 
twee kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. 

− Het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen is daarnaast afhankelijk van de ruimte 
die beschikbaar is. Elk kind moet een buitenruimte van minimaal 3,5 m² en een 
binnenruimte van minimaal 3 m² tot zijn of haar beschikking hebben. Het kan dus gebeuren 
dat een gastouder een kleine woning heeft dus bijvoorbeeld maar drie kinderen mag 
opvangen. 

14



BUDGET-Gastouderbureau Tante Betje
voor de mensen die ertoe doen...

Van interesse tot match

Vraag- en gastouder stemmen samen af 
Een groot voordeel van gastouderopvang is dat het kleinschalige opvang is die veel mogelijkheden 
voor flexibiliteit biedt. Zaken die Tante Betje niet dicteert, maar die onderling afgestemd worden 
door de vraag- en gastouder zijn minimaal: 

− Opvang-tijden   
− Welke dagen is opvang nodig / beschikbaar? Is dat alleen door de week, of ook in het 

weekend, 's avonds of 's nachts?
− Vindt de opvang op vaste dagen plaats, of wordt er van de gastouder flexibiliteit 

verwacht, bijvoorbeeld in verband met een wisselrooster?
− Hoe staat de vraag- en gastouder tegenover extra dagen / uren?

− Maaltijden  
− Eet het gastkind met de gastouder mee?

− Ophaalmomenten  
− Wordt van de gastouder verwacht dat hij/zij het kind ergens ophaalt (bijvoorbeeld van 

school?) of wegbrengt?
− Wie verzorgt wat  

− De vraag- en gastouders spreken samen samen af wat het kind van thuis meeneemt en 
wat niet. Denk aan speelgoed / drinkbekers / luiers. 

Wennen
Het is belangrijk dat een gastkind de tijd en ruimte krijgt om te wennen aan het gastgezin. In de 
wenuurtjes is het voor het kind fijn om iets vertrouwds mee te hebben, zoals een knuffelbeest of 
een doekje. Het is aan de gastouder om het kind op zijn of haar gemak te stellen. 

Goede overdracht
Tante Betje vraagt al haar gastouders een overdracht te verzorgen. Dat kan op papier zijn, maar 
mag ook digitaal. In de overdracht staat wat er allemaal in het gastgezin is gebeurd tijdens de 
opvanguren. Dit geeft de vraagouder een beeld van de gang van zaken en de gastouder een 
overzicht van de ontwikkeling van het kind.

Denk bij de overdracht aan zaken als 'wat hebben we vandaag gedaan', 'wat hebben we gegeten' 
en 'waren er bijzonderheden'.
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Een hele verantwoordelijkheid
 
Hoe een kind zich ontwikkelt ligt zowel aan zijn/haar aangeboren aanleg (nature) als aan de 
omgeving (nurture). De gastouder zal een grote rol spelen in de ontplooiing van zijn of haar 
gastkinderen. Een hele verantwoordelijkheid!

Wij streven ernaar koppelingen tot stand te brengen met gastouders die niet alleen prettige 
opvang creëren, maar die ook een veilige haven bieden en kinderen stimuleren zichzelf te 
ontplooien. Warmte en geborgenheid, daar gaat het om. Genoeg aandacht voor het individu, maar 
ook oog voor samen spelen en samen delen. Ruimte voor ieder kind om zich te ontwikkelen op zijn 
of haar eigen tempo. Bescherming en uitdaging.

De gastouder zorgt er mede voor dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen 
met respect voor anderen en zichzelf. 

Wanneer een vraagouder voor een gastouder kiest, gaat deze dan ook niet over één nacht ijs. 
Hetzelfde geldt andersom. Een gastkind gaat een wezenlijk onderdeel vormen van – in veel 
gevallen – het gezin en moet dus wel bij de gastouder passen. Tante Betje begeleidt beide partijen 
hier graag in.

Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit. Want het gaat wel om kinderen...
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