Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Kind zijn in de wereld van vandaag,
waarin ouders ook werken en studeren.
Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze werkwijze is persoonlijk
en levert maatwerk. Het kind krijgt daardoor de ruimte om te spelen in een veilige en gezonde
omgeving. Zo kan het doorgroeien naar de mens zijn van morgen.
Gastouderbureau Kind-Zijn heeft een duidelijke visie over de vormen en voorwaarden waaraan de
omgeving en de gastouders moeten voldoen om het kind de kans te bieden zich optimaal te
ontwikkelen en kind te mogen zijn. Op basis hiervan werft en selecteert Gastouderbureau Kind-Zijn
haar gastouders en krijgen de gastouders desgewenst advies en ondersteuning bij het opvangen van
de kinderen. Hierbij vragen wij integriteit en een veilige omgeving.

De visie van Kind-Zijn
Elk kind is anders en daarom richt Kind-Zijn zich op flexibele opvang en houdt rekening met
individuele wensen van ouders en hun kind(eren).
Voor de ontwikkeling van een kind is naast de individuele aanleg ook de omgeving van belang. Voor
kinderen die een deel van hun tijd bij een gastouder zijn, maakt ook de gastouderopvang deel uit van
de 'omgeving'. De gastouder en de omstandigheden waaronder de gastouderopvang plaats vindt,
spelen een rol in de ontwikkeling van het kind. Dat vereist een voor het kind plezierige en veilige
omgeving. Gastouders van Kind-Zijn spannen zich dan ook in om voor 'hun' kinderen een sfeer te
creëren die voor het kind veilig en vertrouwd voelt. Een sfeer waarin de kinderen zich thuis voelen,
waarin zij zich gerespecteerd weten en zichzelf kunnen zijn. De gastouders begeleiden, ondersteunen
en stimuleren de kinderen in hun individuele, leeftijdspecifieke ontwikkeling. Daarbij gaat het erom

kinderen mogelijkheden te geven op te groeien tot zelfstandige personen, die zelfvertrouwen en
zelfwaardering hebben en sociaal vaardig zijn.

De visie in de praktijk
Opvang van kinderen door gastouders van Kind-Zijn voldoet vanzelfsprekend aan de volgende vier
basisvoorwaarden:
1. de kinderen krijgen op tijd eten en drinken en worden op tijd verschoond
2. de kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving, waarbij de bepaling van wat veilig
is mede afhangt van de leeftijd en het stadium van ontwikkeling van het op te vangen kind
3. de gastouder beseft dat haar of hem gedurende de uren van opvang een kostbaar bezit is
toevertrouwd
4. de gastouder heeft oog voor de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doormaken
Daarnaast hanteert Kind-Zijn de volgende uitgangspunten voor de opvang van kinderen:
1. Sociaal emotionele veiligheid
Kinderen hechten erg aan continuïteit en vaste gewoontes. Daarom onderstrepen wij het belang
van vaste en betrokken gastouders. De gastouder en het kind bouwen een gevoelsband op door
warmte en continuïteit waarin het kind zich veilig en geborgen voelt.
Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend
karakter. De gastouder waardeert het kind positief in zijn eigenheid en neemt het in alle opzichten
serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. De gastouder toont respect voor het kind
zijn. Er wordt geen dwang uitgeoefend mee te doen aan activiteiten als het kind dat (nog) niet
wil. Door positieve aandacht voor groei in de ontwikkeling van het kind stimuleert de gastouder
het gevoel van eigenwaarde
Tijdens de beginperiode krijgt het kind de gelegenheid om te wennen aan de voor hem nieuwe
situatie. Het is van belang dat de ouders hierbij aangeven wat voor hun kind belangrijk is.

2. Sociale competentie
Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al gaat dat soms
langzaam. De gastouder stimuleert de kinderen hierin. De gastouder biedt het kind hulp waar dat
nodig is, geeft het kind begeleiding naar het 'zelf kunnen' mits dit verantwoord en veilig is. De
gastouders van Kind-Zijn zullen de kinderen leren dat je door eerlijk te zijn, afspraken na te
komen, respect te hebben voor (de opvattingen en eigendommen van) anderen en door
hulpvaardig te zijn, ertoe bijdraagt dat je een prettiger mens bent.

3. Persoonlijke competentie
Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet
kunnen en mogen ontwikkelen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling
en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen
waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen.
Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend.
Een gastouder of gastgezin, biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een
evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en
zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter te allen tijde
eindverantwoordelijk.
De emoties van een kind, zoals verdriet, angst, boosheid en plezier beleven,
worden serieus genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. De
gastouder helpt het kind zijn gevoelens te verwerken, bijvoorbeeld door te
zorgen dat hij erover kan praten.
4. Overdracht van normen en waarden.
Normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en bij opgroeien. Verbaal en nonverbaal laten mensen blijken wat ze vinden, wat voorhun belangrijke normen en waarden zijn.
Hierbij valt te denken aan godsdienst, taalgebruik of de omgang met anderen. Maar wat door
iemand belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens.
De gastouder kan de kinderen leren om te gaan met elkaar en om respect te hebben voor elkaar.
Kinderen verdienen niet alleen respect van volwassenen, maar ook van elkaar. Jonge kinderen
hebben nog geen inlevingsvermogen. Ze maken nog een innerlijk proces door. Dit uit zich o.a. in
het ik-zeggen, nee-zeggen, van mij-zeggen, zelf doen, zo wordt hun eigenwaarde vergroot. Van
daaruit kan een kind leren omgaan met andere kinderen. Het is belangrijk dat een kind goed
begeleid wordt in deze periode. Kinderen krijgen bij een gastgezin de mogelijkheid om eerst naast

elkaar te spelen en daarna met elkaar. Door ervaring en ontwikkeling van het eigen “ik” leert een
kind omgaan met andere kinderen.

Gastouderbureau Kind-Zijn begeleidt de gastouders
De gastouders van Kind-Zijn onderschrijven de visie van het gastouderbureau. Voordat gastouders via
Kind-Zijn aan het werk gaan worden zij geselecteerd door een medewerkster. Tevens is een bewijs
van goed gedrag een vereiste voor alle gastouders. Wanneer de opvang in de woning van de
gastouder plaats vindt dienen ook haar volwassen huisgenoten een bewijs van goed gedrag te
overleggen.
De voertaal van de gastouder moet Nederlands zijn. Ook wordt de opvangomgeving volgens de
risicoanalyse beoordeeld. Hierna wordt de gastouders geadviseerd in de eventueel te nemen
veiligheidsmaatregelen.
Kind-Zijn organiseert voor de gastouders themabijeenkomsten (soms gelijktijdig ook voor ouders)
over onderwerpen die met opvoeding en verzorging te maken hebben. Tevens is het vanaf april 2008
verplicht dat elke gastouder een kinder EHBO certificaat heeft.
Een medewerkster van Kind-Zijn legt huisbezoeken af, voert evaluatiegesprekken met gastouders en
ouders tezamen en elk jaar houdt het bureau een risicoanalyse. Op deze wijze bewaakt Kind-Zijn de
kwaliteit van de gastouderopvang.
Voor diverse vragen kunnen ouders en gastouders altijd terecht bij een medewerkster van Kind-Zijn.
Als ondanks de zorgvuldige selectie en de gedegen begeleiding een gastouder toch onvoldoende blijkt
te functioneren en er geen zicht is op verbetering, wordt de samenwerking met de gastouder
verbroken en wordt hij/zij uitgeschreven.

Kind-Zijn biedt verantwoorde opvang
Ouders kunnen zich met een gerust hart tijdens de opvang door gastouders van Kind-Zijn wijden aan
hun werk, studie of hobby. Zij kunnen er van op aan dat hun kinderen door de gastouders goed
worden verzorgd en begeleid.
Regels omtrent dagopvang:
•

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen
kinderen tot 10 jaar meegeteld.

•

Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk
opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar
zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. Er
mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk
aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

•

Voor kinderen tot 1,5 jaar moet de gastouder een aparte slaapruimte hebben De grootte van
deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

•

Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen zijn.

•

Als er 3 of meer kinderen tegelijkertijd worden opgevangen heeft de gastouder een
achterwacht, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.

•

De opvangplek is altijd volledig rookvrij.

•

Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.

•

Indien mogelijk worden broertjes en zusjes samen bij een gastouder geplaatst.

Kind-Zijn hanteert de volgende aanvullende voorwaarden:
•

De gastouder is WA verzekerd (verplicht) en in het bezit van een mede-inzittenden
verzekering (bij gebruik van auto)

•

Heeft aantoonbare ervaring in het werken met kinderen, dit kan zijn middels ervaring met
eigen kinderen, via studie of vorige werkzaamheden. Tijdens het intake gesprek zal er altijd
om een referentie worden gevraagd.

•

De gastouder kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden en mag geen fysiek of verbaal
geweld gebruiken.

•

De gastouder is in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen.

•

De gastouder laat de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten.

•

De gastouder heeft een positieve houding tegenover opvang door personen anders dan eigen
ouders/verzorgers.

•

De gastouder moet plezier hebben in het omgaan met kinderen en voldoende tijd en ruimte
hebben om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden.

Wat verwachten wij als gastouderbureau van een gastouder?
Wanneer een gastouder bij Kind-Zijn staat ingeschreven en bij de vraagouder aan huis of in het
eigen woonhuis kinderen gaat opvangen, zijn een aantal voorwaarden zoals hierboven genoemd
geldig. Kind-Zijn is als bemiddelende partij verantwoordelijk voor het stellen van eisen aan de wijze
waarop de opvang wordt gerealiseerd. Wij verwachten van een gastouder dat hij/zij bereid is tot
samenwerking met het gastouderbureau en open staat voor begeleiding en advies vanuit het bureau.
Ook dient een gastouder mee te werken aan de jaarlijkse risico analyse en het hieruit voortkomende
plan van aanpak. Elke gastouder gaat met Kind-Zijn een overeenkomst aan.

Opvoeden is en blijft mensenwerk
De praktijk van het opvoeden is en blijft iets heel persoonlijks. Ook al werk je vanuit dezelfde visie en
hanteer je dezelfde uitgangspunten, dan nog kan de praktische invulling van de opvoeding verschillen.
In de intake- en selectiegesprekken met ouders en gastouders probeert de medewerkster van KindZijn een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de opvoedkundige aanpak van de ouder en de
gastouder. Deze wordt meegenomen bij het maken van de juiste koppeling tussen ouder en
gastouder. Bovendien stimuleert Kind-Zijn gastouder en ouder om hun individuele aanpak en wensen
al tijdens de kennismaking met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen. Een koppeling kan
alleen maar slagen als ouders en gastouders elkaar respecteren. De ouder blijft verantwoordelijk voor
de opvoeding van het kind, de gastouder zal zoveel mogelijk bij de ideeën en wensen van de ouder
proberen aan te sluiten. Tijdens het koppelingsgesprek zal een medewerkster van Kind-Zijn
gespreksonderwerpen als normen en waarden, (omgangs) regels en opvoedideeën ter spraken
brengen. Dit om nader tot elkaar te komen en dit op elkaar af te stemmen.

