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Het pedagogische beleid 
 
Voorwoord 
Een kind is voor zijn ouders een dierbaar bezit en ouders moeten dan ook een groot vertrouwen hebben in 
hun gastouder. Zij moeten er zeker van zijn dat hun kind in een veilige omgeving is en verantwoord wordt 
opgevangen. Voor de gastouder betekent dit een grote verantwoordelijkheid. Met het pedagogische 
beleidsplan biedt GOmatch gastouderbureau zowel voor de ouder als de gastouder een richtlijn om een en 
ander te kunnen realiseren. Een pedagogisch beleidsplan bevat een visie op de kinderopvang met een 
aantal uitgewerkte uitgangspunten. Het beleid van GOmatch gastouderbureau bestaat echter niet uit 
strakke regels en voorschriften. Iedere situatie is namelijk anders en elke gastouder gaat daar weer anders 
mee om. 
 
Wat is een gastouderbureau? 
GOmatch gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken en gastouders die 
kinderen willen opvangen. Gastouders verzorgen in de meeste gevallen opvang bij hen thuis aan voor 
kinderen van 0-4 jaar en voor kinderen van 4-13 jaar bieden gastouders de mogelijkheid tot buitenschoolse 
opvang.  
 
Gastouderopvang 
Aantal kinderen 
In een gastgezin kunnen maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar worden opgevangen  
(incl. eigen kinderen onder de 10 jaar). Een gastouder die kinderen opvangt van  
0-4 jaar, dan mag een gastouder niet meer dan 5 kinderen opvangen.  
(dit is incl. eigenkinderen tot 4 jaar).  
Er mogen 4 kinderen in de leeftijd van  0-2 jaar worden opgevangen,  
waarvan max. 2 kinderen van 0 jaar. De gastouder dient bij meer dan 3 kinderen 
tegelijk een achterwacht te regelen in  geval van calamiteiten. 
De gastouder informeert het gastouderbureau over wijzigingen in de  
leeftijdsopbouw van de gastkindjes, ook als deze particulier of via een ander  
gastouderbureau worden opgevangen.  
 
De opvangomgeving 
Gastouderopvang vindt in principe plaats in de woning van de gastouder. De tuin maakt tevens onderdeel 
uit van de opvangomgeving. 
Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor het gastkind, de eventuele  
andere gastkinderen en eigen kinderen van de gastouder, om te spelen, lopen, sjouwen en stoeien. 
Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, zoals regelmatig 
naar buiten gaan, speeltuinbezoek of naar de kinderboerderij gaan.  
Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken om bijvoorbeeld te 
tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje of doe hoekje kan hier heel geschikt voor zijn. Voor 
jonge kinderen is het belangrijk, dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of 
spelen. 
Alle ruimtes waar de gastkinderen worden opgevangen, zoals woonkamer, slaapkamer en buitenruimte 
moeten voldoende ruimte bieden aan de gastkinderen en eigen kinderen. Voor de binnenruimte 
(woonkamer) is de norm 3 m ² per kind dat betekent dat er minimaal 18 m ² vloeroppervlak moet zijn 
uitgaande van 6 kinderen (eigen kinderen niet meegerekend). Voor de buitenruimte (tuin) is de norm 4 m ² 
per kind dat komt neer op minimaal 24 m ² vloeroppervlak (eigen kinderen niet meegerekend).  
 
Bovendien zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn, waar het gastkind kan slapen of uitrusten. 
Als er kinderen onder de 1,5 jaar worden opgevangen, dan dient er een aparte slaapkamer te zijn voor 
deze kinderen, die voldoende groot is. Voor de slaapruimte geldt een afwijkende norm. De ruimte tussen de 
bedjes moet minimaal 1 meter zijn, zodat er voldoende loop en bewegingsruimte is in geval van 
calamiteiten. Ieder gastkind moet een eigen (camping)bed hebben om in te slapen of eigen beddengoed en 
slaapgelegenheid. 
De gastouder is er verantwoordelijk voor dat er een veilige, schone en gezonde opvangomgeving is. De 
gehele opvanglocatie dient geheel rookvrij te zijn en er dienen voldoende goed functionerende rookmelders 
aanwezig te zijn. GOmatch gastouderbureau controleert voordat de gastouder wordt ingeschreven de 
opvangomgeving op veiligheid en hygiëne. Daarna vindt er jaarlijks controle plaats 
 



 
Werkwijze gastouderbureau 
De ouders die opvang wensen voor hun kind(eren), de zogenaamde vraagouders, hebben een 
intakegesprek met de medewerker van het gastouderbureau. 
Tijdens dit gesprek geeft de medewerker inlichtingen over allerlei aspecten van de opvang door 
gastouders. 
Ook kunnen de ouders hun specifieke eisen en wensen kenbaar maken over de opvang van hun kind. 
De medewerker zoekt vervolgens in het gastouderbestand naar een passende gastouder om tot een goede 
combinatie, ook wel koppeling genoemd, te komen. Als dit niet lukt, zal de medewerker gastouders werven. 
De medewerker bezoekt de aankomende gastouders. Zij worden volgens vastgestelde criteria 
geselecteerd. Aan bod komen praktische zaken, zoals veiligheid, hygiëne en ruimte. Ook wordt aandacht 
besteed aan opvoedingsideeën, motivatie en sfeer. 
Op het moment dat de medewerker 'op papier' een passende koppeling heeft gemaakt, wordt een afspraak 
geregeld voor een kennismakingsgesprek tussen de gast- en vraagouder. Als na dit gesprek blijkt dat beide 
ouders met de opvang willen starten, wordt de datum bepaald voor het begin van de opvang. Tevens wordt 
een overeenkomst opgesteld, waarin de afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd. Na circa acht 
weken wordt de opvang geëvalueerd. 
 
Wat houdt een pedagogisch beleid in? 
Het pedagogische beleid geeft aan welke uitgangspunten en welke werkwijze worden gehanteerd bij de 
omgang met kinderen en bij de opvoeding. 
Er zijn verschillende opvattingen over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. 
 
De visie 
De pedagogische visie luidt: ”Het opvangen van kinderen in een vertrouwde, veilige en warme omgeving 
waarin het zichzelf kan ontplooien.  
Daarbij horen de bij de leeftijd passende uitdagingen.  
Wat we een kind willen meegeven is het vertrouwen in zichzelf en in anderen”.  
Uit de visie vloeit de algemene pedagogische doelstelling van het gastouderbureau:  
”Het bieden van een goede bemiddeling tussen gastouder en ouders, zodat goede  
opvang op algemene grondslag kan plaatsvinden”. 
 
Voor de ontwikkeling van een kind is naast de individuele aanleg ook de omgeving van belang. De 
wisselwerking tussen de aanleg en de omgeving bepaalt de richting waarin een kind zich ontwikkelt. 
Als een kind een deel van zijn tijd doorbrengt bij een gastouder maakt ook de gastouderopvang deel uit van 
deze omgeving. De omstandigheden waarin deze opvang plaats vindt zijn daarom erg belangrijk. Het is van 
belang dat een kind bij de gastouder verder kan gaan met de ontwikkeling en daarin ook gestimuleerd 
wordt. Hiervoor is een veilige en plezierige omgeving een vereiste. Van een gastouder wordt bij GOmatch 
gastouderbureau dan ook verwacht dat deze zich inspant om voor een kind een sfeer te creëren waarin het 
zich veilig en thuis kan voelen. De gastouder zal een kind verder optimaal begeleiden zodat het de kans 
krijgt om op te groeien tot een zelfstandige persoon, met zelfvertrouwen en zelfwaardering en die actief kan 
deelnemen aan het maatschappelijke leven. 
 

De basisvoorwaarden 
Ieder kind heeft behoefte aan verzorging en veiligheid. Voor een jong kind zal voeding en verzorging 
belangrijker zijn dan voor een ouder kind. Een baby wil vooral eten, slapen en verschoond worden. 
Een ouder kind weet dat het soms even moet wachten voordat het kan gaan eten. Het spreekt voor zich 
dat, als een kind deze behoeftes niet vervult krijgt, het zich dan niet optimaal kan ontwikkelen. 
Een kind met honger zal niet gaan spelen. Een kind wat moe is zal onredelijk worden. Ieder kind wil graag 
warmte en aandacht krijgen. Zonder dit zal een kind zich wellicht in zichzelf terugtrekken of overdreven 
aandacht gaan opeisen. Het is dus belangrijk dat een gastouder positief en warm naar een kind toe is. Een 
kind moet zich daarom meer dan welkom voelen. Van een gastouder wordt bij GOmatch gastouderbureau 
dan ook het volgende verwacht: 

 
* Een kind krijgt op tijd te eten en te drinken en wordt tijdig verschoond 

    * Een kind wordt opgevangen in een veilige omgeving 
                 * Een gastouder beseft dat het een kostbaar bezit is toevertrouwd 

            * Een gastouder staat open voor de verschillende leeftijdsfasen en          
              bijbehorende ontwikkelingen die een kind doormaakt 

 



 
De uitgangspunten 
Hoe kan een gastouder de genoemde pedagogische visie in de praktijk brengen? Hiervoor heeft GOmatch 
gastouderbureau een aantal uitgangspunten uitgewerkt met daarbij de opmerking dat GOmatch 
gastouderbureau de gastouders alleen een leidraad kan geven. Elke gastouder zal een eigen weg moeten 
vinden echter in de lijn van de genoemde uitgangspunten. Ten slotte is niet elke gastouder hetzelfde en 
vereist elke situatie en ieder kind een andere aanpak. De gehele opvang staat in het belang van de 
ontwikkeling van een kind. Opvangsituaties leveren net als de opvoeding altijd vragen op over hoe om te 
gaan met kinderen, hoe te handelen, wanneer belonen, straffen, enz. Als leidraad zal steeds gekeken 
moeten worden wat het beste is voor een kind. 
Een kind zal dit niet altijd zelf aan kunnen geven. De ouder en gastouder moeten o.a. letten op onder en/of 
over stimulatie. Soms heeft een kind een zetje in de rug nodig en een andere keer zal het afgeremd moeten 
worden. Omdat elke gastouder een eigen aanpak heeft kan dit soms afwijken van de manier waarop de 
ouder het doet. Een gastouder zal de aanpak echter zo veel mogelijk afstemmen op die de ouder en verder 
een duidelijke uitleg verschaffen. 
Door middel van de onderstaande uitgangspunten kan een kind op een juiste manier begeleidt worden. 
Naast de pedagogische uitgangspunten speelt natuurlijk ook de eigen ervaring van de gastouder een rol. 
Gastouders hebben verder een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een grote toewijding en zijn in staat 
goed te kijken en te luisteren naar kinderen. Op deze manier kunnen zij goed bepalen hoe ieder kind 
afzonderlijk gestimuleerd kan worden. De keuzes die gastouders maken komen voort uit afwegingen van 
zorg, veiligheid en verantwoord omgaan met een kind. Waar nodig kunnen zij advies of ondersteuning van 
GOmatch gastouderbureau krijgen. 
 
Pedagogische uitgangspunten: 

* Geborgenheid en veiligheid 
* Zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
* Emotionele ontwikkeling 
* Lichamelijke ontwikkeling 
* Verstandelijke ontwikkeling 
* Normen en waarden 
* Observeren en signaleren 
* Samenwerking ouder en gastouder 

 

Geborgenheid en veiligheid 
Een kind moet zich geborgen en veilig kunnen voelen. Het is voor een kind een grote verandering als het 
niet meer bij de ouder in de buurt is maar bij een gastouder. Het is dus van belang dat er een goede 
gewenningsperiode is. Een kind is gehecht aan een vast ritme, vaste gewoontes, vaste gezichten en 
duidelijke regels. Als de gastouder dit zoveel mogelijk kan handhaven dan kan dat een kind een geborgen 
en veilig gevoel geven. 
 
Einddoel 
Een kind een veilig en geborgen gevoel  geven waardoor het weet dat het een belangrijk en gerespecteerd 
individu is en dat er personen zijn die om een kind geven en ervoor klaarstaan. Door een kind een veilig en 
geborgen gevoel te geven zal het zich beter kunnen en durven ontwikkelen. 
 
Benodigdheden 
Een omgeving waar een sfeer hangt van warmte en gezelligheid. Dit wordt onder andere bepaalt door een 
gezellige aankleding van het huis. Muziek en knuffels kunnen hierbij een aanvullende rol vervullen. Een 
huis waarin gelachen en gespeeld mag worden. Een evenwichtige gastouder die in goede harmonie met 
het gezin leeft. 
 
Houding van de gastouder 

x Zorgt voor een gezellige sfeer in huis 
x Draagt zorg voor de veiligheid van een kind zowel binnen   in het huis als buiten 
x Hanteert vaste ritmes en gewoonten 
x Blijft consequent en hanteert duidelijke regels 
x Geeft een kind de tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving en andere personen 
x Besteedt in het begin extra aandacht aan ouder en kind bij binnenkomst en weggaan 
x Bespreekt een gewenningsperiode met de ouder die bij een kind past 
x Vermijdt ruzie zo veel mogelijk 
x Voorziet de ouder van informatie over en informeert naar het wel en wee van een kind 



 
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
Een kind wil graag dingen zelf doen. Zelf aankleden, zelf tanden poetsen, zelf de deur open doen, enz.  
Het is belangrijk dat een kind hierin gestimuleerd wordt. Doordat een kind beseft dat het dingen zelf kan 
doen krijgt het zelfvertrouwen en ontwikkelt de zelfstandigheid. De gastouder begeleidt een kind als het iets 
nog niet kan en biedt hulp daar waar nodig. Hierbij onthoudt de gastouder dat een kind vaak meer kan dan 
verwacht.  
 
Einddoel 
Een kind zelfvertrouwen geven om (nieuwe) acties te durven ondernemen. Bij een kind 
doorzettingsvermogen op te bouwen om in geval van moeilijke dingen of situaties toch door te zetten. Een 
kind leren dat het handelingen zelf kan doen. 
 
Benodigdheden 
Een veilige en stimulerende omgeving waarin een kind acties durft te ondernemen. De gastouder geeft een 
kind de vrijheid en ruimte om acties te mogen ondernemen en uit te proberen. 
 
Houding van de gastouder 

x Begeleidt het kind om dingen zelf te doen 
x Geeft een kind de tijd om handeling(en) zelf te doen 
x Neemt een kind serieus als het een actie wil ondernemen 
x Ondersteund een kind tijdig wanneer een kind dit nodig heeft 
x Complimenteert een kind wanneer iets is gelukt of bijna is gelukt 
x Toont respect voor een kind als individu 
x Laat een kind in zijn waarde als het een activiteit (nog) niet wil proberen 
x Voorziet de ouder van informatie over en informeert naar wat een kind gedaan of geleerd heeft 

 
 
Emotionele ontwikkeling 
Emoties zoals verdriet, pijn, boosheid, plezier, enz. zijn een vanzelfsprekendheid voor ieder individu. Voor 
een kind is dit echter nog niet of niet in voldoende mate het geval en moet het emoties leren kennen. Dit 
betekent het herkennen van de diverse emoties, zich bewust worden van de eigen emoties en emoties van 
anderen en verder leren er mee om te gaan. De emoties van een kind moeten dan ook serieus worden 
genomen. Een kind heeft altijd een reden om te huilen, te slaan of een knuffel te geven. De gastouder helpt 
een kind bij deze gevoelens door deze te benoemen en een kind erover te laten praten. Zo krijgt een kind 
meer vat op eigen emoties. 
 
Einddoel 
Een kind dat kan omgaan met emoties van zichzelf en van anderen. Een kind dat vrij is in het uiten van 
eigen emoties. 
 
Benodigdheden 
Een omgeving waarin een kind de eigen emoties kan, mag en durft te uiten. Een veilige omgeving om te 
leren hoe met emoties om te gaan. Expressiemateriaal zoals verf en klei of de mogelijkheid tot een 
fantasiespel, met bijvoorbeeld verkleedmateriaal of poppenkastspel, kunnen hierbij helpen. 
 
Houding van de gastouder 
 

� Respecteert de emoties van een kind en  
begeleidt het met leren hiermee om te gaan 

� Neemt de emoties van een kind serieus 
� Heeft een open houding naar een kind 
� Reageert duidelijk en herkenbaar bij gebeurtenissen  

van dat moment 
� Brengt eigen emoties duidelijk over aan een kind 
� Voorziet de ouder van informatie over en informeert  

naar emotionele gebeurtenissen bij of van een kind en  
andere personen uit de directe omgeving 

 



 
Lichamelijke ontwikkeling  
Het is voor een kind belangrijk dat het gestimuleerd wordt in de lichamelijke ontwikkeling passend bij het 
eigen tempo. Het ene kind heeft sneller iets onder de knie dan een ander. Elk kind moet de mogelijkheid 
krijgen om te kunnen kruipen, klimmen, lopen, rennen, enz. (grove motoriek). Een kind moet leren dat het 
zijn lichaam kan beheersen en kan sturen, bijvoorbeeld blokjes stapelen of een beker vasthouden (fijne 
motoriek). Een goede lichamelijke ontwikkeling stelt een kind in staat om de wereld te ontdekken. 
 
Einddoel 
Een kind dat weet hoe het de lichamelijke mogelijkheden kan benutten en weet om te gaan met eventuele 
beperkingen. Zo wordt ook de zelfredzaamheid vergroot waardoor het een positief effect heeft op het 
zelfvertrouwen van een kind.  
 
Benodigdheden 
Een ruimte die aanzet tot beweging en waarin het daarnaast mogelijk is geconcentreerd bezig te zijn. 
Speelgoed voor het ontwikkelen voor fijne en grove motoriek. Speelgoed dat past bij de leeftijd en de 
ontwikkelingsfase van een kind. Een veilige en kindvriendelijke omgeving. 
 
Houding van de gastouder 

x Heeft een aanmoedigende houding 
x Moedigt een kind aan om de mogelijkheden van het eigen lichaam  
x te leren kennen en te ontdekken 
x Geeft een kind uitdagend speelgoed 
x Stimuleert een kind om iets meer te doen dan het al kan 
x Houdt tijdig op met spelen wanneer het kind moe wordt of zijn  

interesse verliest 
x Voorziet de ouder van informatie over en informeert naar de  

lichamelijke ontwikkeling van een kind 
 
Verstandelijke ontwikkeling 
Ieder kind ontwikkelt de verstandelijke vermogens in een eigen tempo. De aanleg en motivatie van een kind 
bepaalt voornamelijk de mate waarin het verstand zich ontwikkeld. De ontwikkeling van het verstand wordt 
echter ook bepaald door de omgeving. De nieuwsgierigheid van kinderen kan door aangeboden activiteiten 
geprikkeld worden waardoor ze gestimuleerd worden om nieuwe ontdekkingen te doen. Het ontbreken van, 
of erger, een demotiverende omgeving, zal tot gevolg hebben dat de verstandelijke vermogens zich minder 
ontwikkelen. Verder is de ontwikkeling van taal 
van groot belang voor een kind. Onder meer door het gebruik van taal kan een kind zich duidelijk maken. 
 
Einddoel 
Een optimale ontwikkeling van de verstandelijke vermogens van ieder kind. Een kind dat aan anderen 
duidelijk kan maken en verwoorden wat het wil. Een kind dat kan communiceren met anderen. 
 
Benodigdheden 
Een omgeving waarin een kind rustig kan lezen, spelen of naar muziek en verhalen kan luisteren. 
Aanwezigheid van geschikte middelen voor iedere leeftijd zoals puzzels, prenten- en voorleesboeken, 
muziek, constructiemateriaal zoals Lego, Duplo, enz. 
 
Houding van de gastouder 

x Biedt een kind speelgoed aan wat past bij de ontwikkelingsfase 
x Maakt samen met een kind puzzels en motiveert het om dit ook  

zelf te proberen 
x Is creatief bezig met een kind 
x Leest verhaaltjes met een kind 
x Spreekt goed Nederlands 
x Stimuleert een kind tot spreken 
x Motiveert een kind om woorden goed te zeggen door bijvoorbeeld een fout of slecht uitgesproken 

woord correct en duidelijk te herhalen, het woord op een juiste wijze te gebruiken in een volgende 
zin, enz. 

x Reageert niet zonder meer op gebaren of bij het steeds fout of onduidelijk zeggen van  een woord 



x Blijft duidelijk praten, vloekt niet en gebruikt geen verbasterde of scheldwoorden 
x Draait goed verstaanbare kindermuziek 
x Helpt desgewenst met huiswerk 
x Voorziet de ouder van informatie over en informeert naar de verstandelijke ontwikkeling van een 

kind 
 

Normen en waarden 
Normen en waarden hebben voor ieder mens een andere betekenis. Een kind moet leren dat niet alles kan 
en mag. Een kind moet leren om respect te hebben voor anderen en de eigendommen van anderen. Het 
hanteert net taalgebruik, is hulpvaardig, kan omgaan met vriendschap, enz. Daarnaast is het belangrijk dat 
tussen de ouder en gastouder de normen en waarden zijn afgestemd. 
 
Einddoel 
Een kind dat eigen normen en waarden heeft. Een kind dat weet dat ieder persoon andere normen en 
waarden heeft en weet hiermee om te gaan. Een kind dat elk levend wezen met het nodige respect 
behandelt. 
 
Benodigdheden 
Een omgeving waarin een kind kan leren omgaan met anderen. Een omgeving waarin een kind kan 
ontdekken waar grenzen liggen en aan welke regels het zich moet houden. 
 
Houding van de gastouder 

x Stimuleert een kind tot goed gedrag o.a. middels complimentjes, aandacht, enz. 
x Corrigeert fout gedrag door een kind hierop aan te spreken of het hierin te beperken door het 

gedrag te negeren of het iets leuks te onthouden 
x Geeft een kind het goede voorbeeld in welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet 
x Is duidelijk in de regels die in huis gelden 
x Hanteert de huisregels consequent 
x Komt afspraken na zowel naar ouder als kind 
x Leert een kind respect te hebben voor andermans opvattingen en eigendommen 
x Stimuleert een kind hulpvaardig te zijn en acties samen te ondernemen 
x Zal niet schreeuwen, vloeken, slaan, enz. 
x Zal proberen om vooroordelen bij een kind te voorkomen naar bijvoorbeeld andere culturen, geloof, 

sekse, seksuele geaardheid, enz. 
x Een kind leren respect te hebben voor de natuur, zowel planten als (huis)dieren, en er ook liefdevol 

mee om te gaan 
x Stemt normen en waarden af met de ouder van het kind 
x Voorziet de ouder van informatie over en informeert naar de ontwikkeling van normen    en waarden 

van een kind 
 
Observeren en signaleren 
Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en in een eigen tempo. Bij sommige kinderen kunnen 
achterstanden ontstaan door ontwikkeling- of gedragsproblemen. Om dit te ontdekken moet een kind goed 
geobserveerd worden. Zo kunnen er tijdig stappen worden ondernomen in het geval er een achterstand is 
of dreigt. De ouder blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van zijn kind. 
Achterstanden kunnen echter ook veroorzaakt worden door verwaarlozing of mishandeling. In dat geval is 
het, naast ondersteuning en begeleiding van een kind, belangrijk dat een mogelijke verwaarlozing of 
mishandeling wordt gesignaleerd en onder de aandacht wordt gebracht van de juiste instanties. Zij zijn in 
staat de zaak te onderzoeken en zonodig de noodzakelijke acties te ondernemen. 
 
Einddoel 
Het ervoor zorg dragen dat een kind zich op alle vlakken goed kan ontwikkelen. Als een kind zich anders 
ontwikkelt dan “normaal” zo vroeg mogelijk hier aandacht aangeven en desnoods de nodige stappen 
ondernemen. 
 
Benodigdheden 
Een goede vertrouwensband en wederzijds respect tussen ouder, gastouder en kind waardoor 
ontwikkeling- en gedragsproblemen direct kunnen worden gesignaleerd en besproken. 
 
 



Houding van de gastouder 
In het algemeen 

x Observeert een kind in het doen en laten 
x Probeert in de communicatie over en weer met een kind erachter te komen waarom  een kind 

anders reageert dan normaal 
x Deelt de bezorgdheid over een kind tijdens een gesprek met de ouder bij een vermoeden dat er iets 

aan de hand is 
x Neemt desgewenst contact op met GOmatch gastouderbureau voor advies en ondersteuning 
x Blijft een kind altijd serieus nemen 
x Blijft kalm en beheerst handelen 
x Voorziet de ouder van informatie over en informeert naar het gedrag, houding en welbevinden van 

een kind 
 
Bij ontwikkeling- of gedragsproblemen 

x Stimuleert een kind bij ontwikkelingsproblemen door bijvoorbeeld veel te lezen, spelen, creatief 
bezig zijn, enz. 

x Communiceert vaker en duidelijker naar een kind door bijvoorbeeld meer uit te leggen,   te vragen, 
vaker goed gedrag stimuleren, enz. 

 
 
Bij mogelijke verwaarlozing of mishandeling 

x  Is zich bewust dat mogelijke signalen niet altijd hoeven te wijzen op verwaarlozing of mishandeling 
x Zal een verdenking altijd melden bij GOmatch gastouderbureau  
x GOmatch gastouderbureau volgt, in geval van (mogelijke) verwaarlozing of mishandeling, de 

richtlijnen van het protocol kindermishandeling. 
 
Samenwerking ouder en gastouder 
Voor een kind is het van groot belang dat ouder en gastouder een relatie hebben op basis van vertrouwen. 
Ouder en gastouder moeten kunnen samenwerken bij de opvoeding van een kind. Bij een goede 
samenwerking krijgt een kind de ruimte om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen. 
 

 
 
Einddoel 
Ouder en gastouder stellen het belang van een kind voorop. Ouder en gastouder zullen een kind samen 
steunen en helpen tot een goede ontwikkeling. 
 
Benodigdheden 
Het hebben van respect en vertrouwen in en naar elkaar. Het kunnen delen van de opvoeding van een 
kind. Eventuele problemen kunnen bespreken en elkaar op een open en eerlijke manier voorzien van 
informatie. 
 
Houding van ouder en gastouder 

x Respect tonen voor ieders mening, cultuur, opvattingen en verschil van opvoeden, enz. 
x Een open en eerlijke houding naar elkaar toe 
x Vragen durven stellen over de opvang en opvoeding 
x Afspraken maken over de manier van opvang en opvoeding 
x Inzage geven in de manier van omgang met een kind 
x Zorgvuldig omgaan met ieders privacy 
x Het delen van informatie over de opvang en opvoeding 

 



Bijlage 
 
Kwaliteitsrichtlijnen voor gastouders bij GOmatch gastouderbureau  
 
Regels en richtlijnen voor opvang van kinderen door gastouders 
 
Inleiding 
Wanneer u zich via GOmatch gastouderbureau heeft laten bemiddelen als gastouder en bij u aan huis 
kinderen gaat opvangen, zijn een aantal regels voor u van toepassing. GOmatch gastouderbureau is als 
bemiddelende organisatie met vergunning, gehouden om eisen te stellen aan de wijze waarop de opvang 
bij u aan huis wordt gerealiseerd. De veiligheid van het kind staat daarbij voorop, maar ook voor een goede 
relatie tussen u en de vraagouders is het van belang dat u bepaalde regels naleeft. 
 
Kleinschalige kinderopvang o.a. in de vorm van gastouderopvang biedt voor kinderen een natuurlijke en 
belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van gehechtheid en zelfvertrouwen. Vooral de eerste drie jaren 
van het leven is het voor kinderen essentieel te beschikken over een beperkt aantal vertrouwde opvoeders.  
Gastouderopvang biedt door de vorm van de opvang een natuurlijke voedingsbodem daarvoor. 
 
Regels en gewoonten bieden kinderen mogelijkheden om veiligheid te ervaren. Het ritme van een gezin, 
dat veelal bepaald wordt door kinderen (halen en brengen van schoolgaande kinderen, voedingen en 
slaapjes van andere kinderen), biedt een natuurlijke situatie om een ritme te ervaren en te leren eigen 
gedrag hierop af te stemmen. Omdat er in een gastgezin, door de kleinschaligheid, ook rekening gehouden 
kan worden met tempo en de aanleg van kinderen afzonderlijk is het voor de meeste kinderen snel mogelijk 
om te wennen en die veiligheid te ervaren. 
 
 
Begeleiding van gastouders 
Tijdens en na de proefperiode onderhoudt het GOmatch gastouderbureau regelmatig contact met zowel de 
ouder als de gastouder. 
Na 6 tot 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats en eens per jaar vindt er ook een evaluatiegesprek 
plaats tussen ouder, gastouder en de medewerker van GOmatch gastouderbureau . 
 
GOmatch gastouderbureau heeft de kwaliteit van de kinderopvang hoog in haar vaandel staan. Daarom 
worden regelmatig bijeenkomsten en thema-avonden georganiseerd. Op deze wijze worden gastouders 
extra ondersteund en geschoold. Afhankelijk van het onderwerp worden bij bepaalde thema-avonden ook 
ouders uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eisen die GOmatch gastouderbureau stelt aan gastouders 
 
GOmatch gastouderbureau selecteert gastouders die minimaal aan de volgende criteria voldoen: 
 
Persoonlijk 
De gastouder: 
- is minimaal 18 jaar 
- is lichamelijk en geestelijk gezond 
- heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
- heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de ouders 
- kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden  
- heeft een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal 
 
 
Algemeen 
De gastouder: 
- of haar eigen kinderen staan niet onder toezicht. 
- is WA verzekerd (verplicht) (AVP-polis) 
- is in het bezit van een mede-inzittenden verzekering (bij gebruik van auto) 
- beschikt over een diploma MBO Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 of gelijkwaardig 
- beschikt over een geregistreerd certificaat van EHBO bij Kinderen. 
- is bereid zo veel mogelijk thema-avonden bij te wonen 
- is bereid om voor een langere periode opvang te bieden, minimaal 1/2 jaar. 
- heeft geen sollicitatieplicht. 
- dient een verklaring omtrent het gedrag te overleggen (aanvraag ontvangt u vanuit  
  GOmatch gastouderbureau ). 
- mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken. 
 
 
Motivatie 
De gastouder: 
- heeft een positieve houding t.o.v kinderopvang 
- draagt een warm hart toe aan kinderen 
- heeft plezier in het opvangen van een gastkind  
 
 
Pedagogische kwaliteiten 
De gastouder: 
- heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar door eigen  
  of andere kind(eren) of door een opleiding 
- heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu 
- kan warmte en geborgenheid geven aan kinderen 
- draagt zorg voor de ontwikkeling, veiligheid en welbevinden van het gastkind  
- biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de ontwikkeling van het gastkind en  
  aansluiten bij de gezinssituatie van de gastouder 
 
 
Houding ten opzichte van het Gastouderbureau 
De gastouder: 
- is bereid tot samenwerking met GOmatch gastouderbureau  
- staat open voor begeleiding, advies en ondersteuning vanuit GOmatch gastouderbureau  
- is bereid de privacy van vraagouders te respecteren 
- is bereid de richtlijnen van het GOB te hanteren 
- is bereid om mee te werken aan de jaarlijkse risico inventarisatie van de woning  
- is bereid te handelen en te werken naar het pedagogische beleids- en werkplan 
- Veranderingen in de persoonlijke omstandigheden die een wijziging met zich mee  
  kunnen brengen met betrekking tot de opvang, dienen zo snel mogelijk te worden  
  doorgegeven aan GOmatch gastouderbureau . 
 
 
 



Houding ten opzichte van de ouder 
De gastouder: 
- kan open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de ouder 
- heeft respect voor ouder/kind relatie 
- kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de ouder 
- is bereid tot overleg en samenwerking 
- is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken 
- is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van  
  GOmatch gastouderbureau  
- is bereid zo nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten. 
- informeert ouders over de opvang en de ontwikkeling van het kind  

 
 
Gezin van de gastouder 
- De gezinssituatie is stabiel. 
- De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen. 
 
 
Omgevingsfactoren 
- Het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn veilig en hygiënisch. 
- In huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen. 
- Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen. 
- De huisdieren lijken volledig te vertrouwen, de gastouder laat kinderen nooit alleen met  
  de huisdieren. 
 
N.B : de mate waarin het Gastouderbureau u kan bemiddelen is afhankelijk van de combinatie van een 
algemene indruk en bovenstaande selectiecriteria. 
 
 
Richtlijnen voor kwaliteit en professionaliteit 
 
1. Meenemen van een kind op de fiets kan alleen als het kind min. 9 maanden is en de ouder  
    expliciet toestemming heeft gegeven. 
2. Meerijden van een gastkind met de gastouder kan alleen met instemming van de ouder. Er  
    dient een ongevallen/inzittenden verzekering te zijn afgesloten voor het aantal personen dat  
    wordt vervoerd. 
3. De gastouder mag kinderen nooit alleen thuislaten. 
4. De gastouder mag kinderen niet zonder toestemming van de ouder  
    aan anderen toevertrouwen. 
5. Van zowel vraagouders als gastouders wordt verwacht dat zij een  
    aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben afgesloten. 
 
 
VEILIGHEID In HUIS* 
 
1. De ruimten in de woning van de gastouder zijn veilig voor kinderen en verkeren in zindelijke  
   staat. 
2. De ruimten en de inventaris bieden voldoende mogelijkheden voor een verantwoorde 
    verzorging en begeleiding van de kinderen. 
3. De ruimten en de inventaris zijn in elk geval geschikt voor de volgende activiteiten: 

- slapen; 
- spelen zowel binnen en bij voorkeur ook buiten; 
- wassen, plassen en verschonen; 
- koken. 

4. De woning van de gastouder is voorzien van veilige bergruimten voor speelgoed, gevaarlijke materialen 
en vloeistoffen, huishoudelijke en andere elektrische apparatuur. 
 
 
 
 



HYGIENE bij het werken met kinderen* 
 
Hygiëne voor jonge kinderen is zeer belangrijk. Jonge kinderen komen anders in aanraking met 
ziekteverwekkers waartegen zij nog geen weerstand hebben. Deze bacteriën, virussen, schimmels en 
andere micro-organismen zijn overal aanwezig. De meeste zijn onschuldig, maar er zijn ook een aantal die 
een kind flink ziek kunnen maken. Om snel te kunnen groeien hebben micro-organismen vocht, warmte en 
voedsel (stof, huidschilfers, vuil) nodig. Door goede hygiënemaatregelen kun je de meeste micro-
organismen wegnemen. 
* Voor tips betreffende veiligheid en hygiëne in huis verwijzen we u naar het formulier tips voor veiligheid en 
hygiëne in huis 
 
Uitwerking kwaliteitscriteria bij kinderopvang 
 
Achterwacht 
Wanneer een gastouder 3 kinderen opvangt zal er een achterwacht beschikbaar moeten zijn waar de 
gastouder in geval van nood op terug kan vallen. 
GOmatch gastouderbureau stelt aan deze achterwacht de volgende eisen: 
           De achterwacht is aanwezig in de opvanglocatie (bijvoorbeeld de partner van de    
              gastouder) of 
           Wanneer het een achterwacht buiten de opvanglocatie betreft, moet deze persoon  

  binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn. Ook moet deze persoon altijd mobiel      
  bereikbaar zijn voor de gastouder. 

           Bij zaken als bijvoorbeeld ziekte/calamiteiten/vakantie van de reguliere achterwacht,   
             dient er een reserve achterwacht te zijn. Afhankelijk van de situatie van deze reserve  
             achterwacht, achten wij de kans dat zowel de reguliere achterwacht als de reserve  
             achterwacht beiden niet bereikbaar zijn zeer klein. 
       
Aanvullende criteria gastouders 

x Er moet sprake zijn van een kwalitatief goede opvang: een positieve beoordeling van ouders, 
kinderen en medewerker gastouderbureau.  

x Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor de gastkinderen en de eventuele eigen 
kinderen van de gastouder, om te spelen, lopen, sjouwen en stoeien.  

x De gastouder houdt het gastouderbureau schriftelijk op de hoogte van veranderingen in het aantal 
op te vangen kinderen en de leeftijd, ook als deze gastkinderen worden opgevangen op particuliere 
basis of via een ander gastouderbureau.  

x In het huis van de gastouder moet een risico inventarisatie zijn uitgevoerd. Het gastouderbureau zal 
inschatten of het zinvol is om aanvullende acties te ondernemen. Er moet worden voldaan aan de 
aspecten van veiligheid en gezondheid zoals aangegeven in de Risico-inventarisatie  

x De gastouder dient te beschikken over een ruimte waar een rustige slaapplek gewaarborgd kan 
worden. . 

x De gastouder moet in het bezit zijn van of op korte termijn een EHBO diploma hebben/behalen en 
jaarlijks deelnemen aan een herhalingsbijeenkomst.  

x Met de gastouder worden afspraken gemaakt over het vervoer van kinderen. Deze afspraken 
worden schriftelijk vastgelegd en door zowel gast- als vraagouder als door het gastouderbureau 
ondertekend. 

 
Indien u vragen of opmerking heeft kunt u zich wenden tot GOmatch gastouderbureau. 

 

 

 

 

 



Contact en informatie
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