Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo
Inleiding
Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door:
1. Huiselijke sfeer
2. Flexibiliteit
3. Eén vaste persoon die het kind verzorgt
Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld
aan de Gastouderopvang. Eén van deze eisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch
beleidsplan heeft waar vraagouders / verzorgers op terug kunnen vallen. Dit beleidsplan bevat de
uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de
opvoeding.
De Wet Kinderopvang bepaalt ook dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde
ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Gastouderbureau Velizo voegt daar
nog liefdevolle omgeving aan toe en houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij de gastouders
met wie wij samenwerken, aan alle gestelde eisen voldoet.
De naam Velizo staat voor Veiligheid, Liefde en Zorg.

De rol van Velizo
Gastouderbureau Velizo heeft een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot
stand brengen en onderhouden van een goede samenwerking tussen vraag- en gastouders.
De dienstverlening aan de ouders staat centraal. Velizo hanteert een aantal vaste criteria,
standaardvoorwaarden en regels die de basis vormen voor de gastouderopvang. Daarnaast wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de vraagouders.
Om voorwaarden te kunnen stellen ten aanzien van de kwaliteit van de opvang vormt Velizo een
opinie over het al of niet inschrijven van de potentiële gastouder.
Om ingeschreven te kunnen worden bij Velizo is affiniteit met kinderen en opvoedingservaring een
pre. Het is noodzakelijk dat gastouders een geldig certificaat EHBO voor Kinderen hebben en een
(minimaal gelijkwaardig) diploma MBO 2 Helpende (Zorg &) Welzijn.
Verder stelt Velizo nog een aantal algemene eisen aan de gastouders, zoals o.a. een minimum leeftijd
van 18 jaar, een vriendelijk een geduldig karakter, en fysiek en mentaal in staat zijn om meerdere
kinderen op te vangen. Uiteraard moeten gastouders zich kunnen vinden in het beleid en de
pedagogische principes van Velizo.
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Via Velizo kunnen vraagouders op verschillende manieren een gastouder vinden die aan hun wensen
beantwoordt. Ze kunnen zelf een gastouder aandragen of ze kunnen Velizo verzoeken om specifiek
voor hen naar een gastouder op zoek te gaan.
In alle gevallen worden de gastouders door Velizo gescreend volgens vaste criteria. Die screening
betreft praktische zaken, zoals veiligheid, hygiëne en (voldoende) slaap- en speelruimte. Tevens
wordt aandacht besteed aan opvoedingsideeën, motivatie en sfeer.
Als vraag- en gastouder beiden hebben aangegeven dat zij met de opvang willen starten, wordt een
overeenkomst opgesteld, waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd. Jaarlijks wordt de
opvang geëvalueerd met zowel de vraag- als de gastouders.
De gastouders verzorgen op enig moment opvang aan maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 – 13
(de eigen kinderen jonger dan 10 jaar meegeteld). Dit geldt voor alle op te vangen kinderen, ook als
deze niet door Velizo bemiddeld zijn. Hierbij geldt een maximum aantal van vijf kinderen onder de
leeftijd van vier jaar; waarvan maximaal vier kinderen jongen dan mogen 2 zijn, waarvan maximaal
twee kinderen jonger dan twaalf maanden mogen zijn, waarbij ook de eigen kinderen worden
meegerekend.
De opvang vindt plaats op één locatie: het woonadres van de gastouder of in het huis van de
vraagouders.

Pedagogische beleidsregels







De gastouder schept een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het kind
De gastouder toont respect en waardering voor de individualiteit van het kind
De gastouder stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden: lichamelijke
ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en creatieve
ontwikkeling
De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden
Een goede verzorging in een veilige, hygiënische omgeving
De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling
van het kind.

De vraag- en gastouder dienen de eerste weken dat de opvang geboden wordt extra aandacht te
geven aan het wennen van het kind bij de gastouder, met het doel dat
 het kind vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving en de gastouder
 de gastouder vertrouwd raakt met het kind
 de vraag- en gastouder vertrouwd raken met elkaar.
De eerste maand van de opvang is een proefperiode. Het wennen aan elkaar vindt hoofdzakelijk
plaats door bezoekjes aan/van de gastouder voorafgaand aan deze proefperiode. Als het kind na de
proefperiode nog niet voldoende gewend is bij de gastouder, zal besproken moeten worden of dit
gastgezin wel de goede plek is voor dit kind. Indien gewenst kan Velizo hierbij adviseren.
Een goede communicatie over de zorg en opvoeding van het kind is de basis om goede opvang te
bieden.
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Velizo biedt tijdens de opvang diverse momenten aan om de opvang te evalueren. Daarnaast is het
van belang dat de vraag- en gastouders blijven communiceren over de dagelijkse gang van zaken rond
het kind. Dit kan bv. door gebruik te maken van een schriftje waarin vraag- en gastouders elkaar
informeren over activiteiten van het kind.
Tijdens het halen en brengen van het kind is er vaak ook even tijd om praktische zaken met elkaar
door te spreken of over te dragen.

De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving
Het huis waarin de verzorging en begeleiding plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte
en rust is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen. De ruimte waar de kinderen
verblijven moet zijn aangepast aan het doel volgens gangbare normen en in afstemming met de
vraagouders.
Als er een buitenruimte is waar de kinderen kunnen spelen, moet deze ook voldoen aan de gangbare
normen van hygiëne en veiligheid. Wanneer er geen geschikte buitenruimte aanwezig is, zal de
gastouder alternatieven moeten aanbieden, zoals regelmatig naar buiten gaan, naar een speeltuin of
kinderboerderij.
Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het kind om zich terug te kunnen trekken om bijvoorbeeld te
tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje kan hier heel geschikt voor zijn.
Ieder kind moet een bed ter beschikking staan, dat aan zijn lichamelijke situatie voldoet (bv. grootte,
warme deken). Slaap- en activiteitruimte moeten van elkaar afgescheiden zijn en geschikt zijn voor
het doeleinde van de ruimte. Hierbij moet worden gedacht aan ventilatie, rust, licht, verwarming,
geen ander gebruik tijdens opvang-uren, opgeruimd en geen voorwerpen, meubels of ander objecten
die gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.
Gelet wordt op bijvoorbeeld traphekjes, het opbergen van gevaarlijke stoffen, speelgoed en
stopcontactbeveiligingen. Als het kind groter is en buiten gaat spelen, moeten de gastouders er zeker
van zijn dat dit geen gevaar oplevert voor het kind.
Daarnaast heeft het kind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke
verschoning, beweging en frisse lucht.
Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewoonten in de verzorging thuis en bij de
gastouders goed op elkaar zijn afgestemd en voldoen aan specifieke eisen aan zorg- en begeleiding in
afspraak met vraagouders.
Huisdieren mogen alleen in de omgeving van de gastkinderen zijn indien de ouders hiervoor
toestemming hebben gegeven. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden met huisdieren.
De woning waar opvang plaats vindt is altijd volledig rookvrij.
Velizo hanteert een checklist voor Risico-Inventarisatie veiligheid en gezondheid, waaraan de
opvangomgeving van de gastouder moet voldoen. Deze wordt jaarlijks, door middel van een
huisbezoek aan de gastouder, gecontroleerd.
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Cognitieve ontwikkeling
Ieder kind ontwikkelt de verstandelijke vermogens in een eigen tempo. De aanleg en motivatie van
een kind bepalen voornamelijk de mate waarin het verstand zich ontwikkelt. Die ontwikkeling wordt
ook mede 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 een motiverende omgeving zal tot gevolg hebben dat de verstandelijke
vermogens zich minder ontwikkelen. Verder is de ontwikkeling van de taal van groot belang voor een
kind. Onder meer door gebruik van taal kan een kind zich duidelijk maken.
Het is voor een kind belangrijk dat het gestimuleerd wordt in de lichamelijke ontwikkeling passend bij
het eigen tempo. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen kruipen, klimmen, lopen,
rennen, enz. (grove motoriek).
Verder moet een kind leren dat het zijn lichaam kan beheersen en kan sturen, bijv. blokjes stapelen of
een beker vasthouden (fijne motoriek). Een goede lichamelijke ontwikkeling stelt een kind in staat om
de wereld te ontdekken.

Houding van de gastouder








Biedt een kind speelgoed/materialen aan wat past bij de ontwikkelingsfase
Is actief bezig met een kind
Leest verhaaltjes met een kind
Stimuleert een kind tot (goed) spreken
Stimuleert het kind om een stapje verder te gaan en nieuwe dingen te proberen
Moedigt een kind aan om de mogelijkheden van het eigen lichaam te leren kennen en te
ontdekken
Voorziet de vraagouder van informatie over en informeert naar de verstandelijke en
lichamelijke ontwikkeling van een kind.

Een kind wil graag dingen zelf doen. Zelf aankleden, zelf tanden poetsen, zelf eten 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 het zelfstandigheid. De gastouder begeleidt een kind als
het iets nog niet kan en biedt hulp daar waar nodig.
Het verstandelijk inzicht van het kind wordt vergroot door veel met het kind te praten over wat het
ziet en meemaakt. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan begrippen zoals groot en klein, hoog
en laag, gisteren en morgen en het leren van onderscheiden van kleuren. Een voorwaarde hierbij is
wel dat de Nederlandse taal gesproken wordt om het kind goed voor te bereiden op communicatie in
de maatschappij.

Normen en waarden
Bij een gastgezin hoeven niet dezelfde normen en waarden te gelden als bij het vraaggezin. Belangrijk
is om de verschillen bespreekbaar te maken en afspraken te maken hoe daar in het gastgezin mee om
wordt gegaan. Uitgangspunt is respect te hebben voor elkaar.
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Vraag- en gastouders komen overeen op welke manier een kind beloond en gestraft zal worden en in
welke situaties. Straffen die de waardigheid van het kind afbreuk doen, zoals lichamelijke straffen,
worden in geen enkele situatie toegepast . Gastouders leren het kind delen, rekening te houden met
anderen en grenzen te accepteren, bv. door bevorderen van spelen in een groep.
Als meest belangrijke normen en waarden worden gezien:
 eerlijk zijn
 medeleven hebben
 afspraken nakomen
 respect voor anderen.
Achterwacht
Bij de opbouw van de groep gastkinderen dient rekening gehouden te worden met de leeftijden.
Daarbij kan de gastouder er voor kiezen om extra hulp bij de opvang (bijv. een stagiaire SPW3) in te
schakelen.
Om ook bij een eventuele calamiteit een verantwoorde opvang te waarborgen dient de gastouder bij
aanwezigheid vanaf 4 kinderen tegelijkertijd een achterwacht te regelen. Hiertoe maakt de gastouder
met een volwassene in de directe omgeving van de opvanglocatie duidelijke afspraken over diens
beschikbaarheid in geval van calamiteiten. Deze afspraken dienen aan Velizo aangetoond te worden.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling komt helaas overal voor. Velizo onderschrijft en hanteert de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang van de JSO/
Brancheorganisatie Kinderopvang.
Gastouderbureaus dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor
het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten worden doorgegeven aan de
instanties die hulp kunnen bieden aan het gezin.
De gastouders kunnen hierin een duidelijke taak vervullen. Zij zien de kinderen regelmatig en kunnen
opvallend of afwijkend gedrag signaleren. Nadat zij signalen hebben opgemerkt nemen zij contact op
met het gastouderbureau. De bemiddelingsmedewerker steunt de ouders die de zorg over een kind
uiten en geeft sturing aan de uitvoering van het protocol.
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