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Inleiding
Dit is het pedagogisch werkplan van Gastouderopvang De Deugnietjes.
Gastouderopvang De Deugnietjes is een gastouderopvang waarin maximaal 5
kinderen mogen worden opgevangen van 0-4 jaar en maximaal 6 kinderen van 0-12
jaar. Ik heb ervoor gekozen om kinderen van 0-4 jaar op te vangen.
Gastouderopvang De Deugnietjes is een kleinschalige, flexibele en professionele
opvang.
Mijn naam is Desiree Bouwmeester en ik ben de gastouder van Gastouderopvang
De Deugnietjes. Ik ben gediplomeerd(pabo) en heb veel ervaring met het werken
met kinderen. Ik heb enige tijd op verschillende basisscholen voor de klas gestaan
als leerkracht.
Ik woon samen met mijn man Gerrit en wij hebben een zoontje Pim geboren in 2014.
Daarnaast hebben we nog een hondje(chihuahua)Balou die dol is op kinderen.
De kinderen worden opgevangen in mijn huis in Breda, in een rustige wijk met bos,
weiland en verschillende speeltuintjes in de omgeving.
Gastouderopvang De Deugnietjes is geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit houdt in dat de opvang aan alle eisen van
de GGD voldoet en ouders ook recht kunnen hebben op kinderopvangtoeslag.
Ik vind het belangrijk om de kinderen een tweede thuis te bieden, waar ze zichzelf
kunnen zijn, veilig kunnen voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen en spelenderwijs
kunnen leren. Door de kleinschaligheid is het mogelijk om elk kind genoeg
persoonlijke aandacht te bieden. Daarnaast doe ik er alles aan om de wensen van
de ouder in de opvoeding te respecteren en mee te nemen in het dagelijks ritme
van de opvang.
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De 4 basisdoelen
1.

Een gevoel van emotionele veiligheid

De basis van al het handelen is een gevoel van veiligheid geven aan het kind. Hierbij
is een vertrouwensrelatie met mij als gastouder van belang. Een vast ritme en regels
zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen en weten waar ze aan toe zijn. Vanuit
een veilig basis durven en kunnen zij de wereld ontdekken.
Dit pas ik toe in de opvang door te beginnen met een zogeheten “wendag”.
Voordat de kinderen daadwerkelijk in de opvang komen, mogen ze een dagje
komen wennen. In overleg met ouders kan dit variëren van een paar uurtjes tot de
gehele dag. Op zo’n dag wordt er gekeken hoe het kind zich in de groep mengt,
contact zoekt met de kinderen en de gastouder.
Door te knuffelen geef ik baby’s en kinderen het gevoel ze graag te zien en lief te
vinden. Hierbij wordt wel altijd geprobeerd in de gaten te houden of het kind het
prettig vindt en wordt de eigenheid bewaard.
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, prijzen en focussen op de dingen die goed
gaan.
Ik draag bij aan de emotionele veiligheid van het kind door:
- Een veilige en liefdevolle omgeving te creëren
- Het kind te accepteren en te waarderen
- Complimenten geven
- Het kind structuur te bieden
- Regels en grenzen aan te geven
2.

Persoonlijke competentie

Voldoende ruimte voor spel en exploratie bieden .
Vooral voor jonge kinderen is het motorisch spel belangrijk.
Klauteren, kruipen, springen, spelen. Al deze 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.
Bij Gastouderopvang De Deugnietjes zijn we veel buiten. Zowel spelen in speeltuintjes
als spelen in de tuin. In de achtertuin hebben we verschillende trap- en loopauto’s
staan, een trampoline, een glijbaan en een speelhuisje. Wanneer het slecht weer is
vermaken wij ons binnen ook prima. We leggen een parcours om over te lopen,
dansen op liedjes
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Zelfstandigheid stimuleren
Al op vrij jonge leeftijd kan zelfstandigheid gestimuleerd worden. Zelf de
jas aan of uitdoen, zelf bepalen welke activiteiten er gedaan worden en zelf
spelproblemen op laten lossen(hoe komt het poppetje in de auto) zijn hier
voorbeelden van. Door niet alles klakkeloos uit handen te nemen, groeit een kind.
Het is aan mij als 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 uiteindelijk (grotendeels)
lukt.
Taalontwikkeling stimuleren
Door uitleg te geven over wat we doen en zien, door het (voor)lezen van een
boekje, het zingen van een liedje en het benoemen van de dingen om ons
heen, wordt de taalontwikkeling van een kind gestimuleerd. Uiteraard
zijn er meerdere manieren waarop dit kan.
Aansluiten bij de ontwikkelingsfase van een kind
Het speelgoed, activiteiten en opdrachten sluiten aan op het niveau van het kind. Ik
probeer de kinderen wel uit te dagen door vaak iets moeilijkere activiteiten aan te
bieden dan ze gewend zijn. Natuurlijk niet te moeilijk, want dit kan frustrerend werken
voor een kind.
Prijzen
Een positieve reactie geven als een kind ergens goed zijn best voor
doet, of heeft gedaan. Dit stimuleert het kind om zich te ontwikkelen.
Ik geef de kinderen vaak een aai over hun bol. Als kinderen die iets doen wat erg
knap is krijgen ze een compliment. Wanneer we erg trots zijn op een knutselwerkje
dan stuur ik een foto naar de ouder en laten we het samen zien wanneer het kind
wordt opgehaald.
Creativiteit stimuleren
Ik knutsel, verf en teken regelmatig met de kinderen.
Door de aanwezigheid van divers knutselmateriaal is er
mogelijkheid tot creatief uiten.
Ook is er is duplo en blokjes aanwezig waarmee we regelmatig bouwen (torens,
huizen etc.)
3.

Sociale competentie

Omgaan met andere kinderen en mensen is iets wat je moet leren. Hoe
voorkom je conflicten? Hoe werk je goed samen? Hoe
communiceer je het best? Hier zijn meestal meerdere
kinderen aanwezig.
Ik stimuleer de sociale competentie op de volgende manier:
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Samen spelen en samen delen
Ik stimuleer het samen spelen en begeleid dit door zelf
het goede voorbeeld te geven en mee te spelen. Ik benoem wat goed
gaat en negeer negatief gedrag zo veel mogelijk, tenzij er hierdoor een
onveilige situatie ontstaat.
Ruimte voor het eigen verhaal
Binnen de groep is het belangrijk dat ieder kind zijn of haar eigen
verhaal kan vertellen. Door de kleinschaligheid kan ik elk kind het gevoel geven dat
hij/zij gezien wordt. Ik neem de tijd voor elk kind door hem of haar op schoot te
nemen, af en toe aan te kijken of samen te spelen.
Samen opruimen
Door samen op te ruimen leert een kind dat anderen ook belangrijk zijn.
Bovendien stimuleert dit de zorg voor spullen. Voor het eten ruimen we altijd samen
op. Zelfs de jongste kindjes helpen op hun manier mee. De oudere kindjes krijgen
ieder een taak om op te ruimen. Bijvoorbeeld: Duplo in de doos of boekjes in de kast
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 kun je aangrijpen om
kinderen iets te leren. Wanneer kinderen ruzie hebben, dan grijp ik in. Ik luister naar
de verhalen van alle partijen en zoek vervolgens een passende oplossingsstrategie.
Een time-out in de gang om de rust terug te brengen of praten en even uit elkaar
halen. 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. Ik maak duidelijk welke regels en
afspraken gelden. Ik help het kind herinneren als hierover onduidelijkheid bestaat en
spreekt eventueel een consequentie met het kind af.

4.

Normen en waarden

Jonge kinderen leren door nabootsing. Mijn eigen gedrag is dus belangrijk als
gastouder. Jonge kinderen hebben nog geen moreel besef. Natuurlijk zijn er een
aantal sociale en gedragsregels om het functioneren in een groep mogelijk te
maken
Ik straf kinderen bijna niet, maar benoem wat het gedrag van het kind bij een ander
teweegbrengt. Hierdoor kunnen kinderen vanuit hun gedrag leren, waarom je bv.
een ander geen pijn doet.
Het doel is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot kritische denkers en creatief zijn,
goed samen kunnen werken, problemen kunnen oplossen, goede mensen zijn die
om anderen geven, verantwoordelijkheid nemen en gelukkig zijn.
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Opvanglocatie
Gastouderopvang De Deugnietjes is een gastouderopvang, waarin maximaal 5
kinderen (inclusief eigen kinderen tot en met 10 jaar) mogen worden opgevangen
van 0-4 jaar of maximaal 6 kinderen van 0-12jaar. Ik heb ervoor gekozen om
kinderen van 0-4 jaar op te vangen.
De kinderen worden opgevangen in mijn huis in Breda. In mijn huis wordt nooit
gerookt. Ik hebben 1 hondje, Balou. Balou is een erg lief hondje die graag geaaid
wordt. Wil hij het niet meer dan loopt hij weg. Hij heeft een mandje in de keuken
waar hij zijn rust zoekt wanneer hij dit nodig vindt. De keuken wordt afgesloten voor
de kinderen. Met de kinderen maak ik afspraken. Ze mogen Balou aaien wanneer ik
erbij ben. Als hij wegloopt moeten ze hem laten gaan.
Als wij gaan eten is hij altijd in zijn mandje in de keuken.
De baby's kunnen spelen in de inklapbox in de woonkamer. Deze box is een
uitdagende omgeving die de kinderen de mogelijkheid biedt om te draaien, zich op
te trekken en te gaan staan, in hun eigen tempo. Dreumesen en Peuters kunnen in
de hele woonkamer spelen of in de grondbox die afscheiding biedt naar de keuken.
Voor elke leeftijd een veilige plek om te spelen.
Er is 1 slaapkamer beschikbaar, waar kinderen kunnen slapen. De slaapkamer
bevindt zich op de begane grond met daarin 2 duobedjes.
De tuin is een uitdagende speelomgeving waar ik de kinderen zelf laat ontdekken
en ontwikkelen. Voor de kruipers heb ik een grondbox(met zachte ondergrond)
waardoor ze ook buiten veilig kunnen meespelen.
De televisie gebruiken we elke dag voor achtergrondmuziek. We hebben dan de
eftelingradio aan staan. Daarnaast kijken we soms een film bij slecht weer of om
even uit te rusten.
Bijna alles is aanwezig er zijn maar een paar zaken die ouders/ verzorgers zelf mee
moeten nemen;
- Flesvoeding of afgekolfde borstvoeding en eigen fles
- eventueel een speentje, knuffel, slaapzak
- set reservekleertjes (romper, truitje, broek en sokken!)
- dieetvoeding i.v.m. allergieën
- luiers
Ieder kind heeft een eigen bakje op tafel waar de spulletjes (bv. de reservekleertjes
of een speentje ) in zitten.
Lunch, tussendoortjes en fruit hoeft de ouder niet mee te geven.
Er is ook een tweelingwagen, bakfiets, kinderstoelen, inklapbox, slabjes en bedjes
(inclusief beddengoed)aanwezig. Dit hoeven de ouders/ verzorgers ook niet zelf
mee te nemen.
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Openingstijden
Gastouderopvang De Deugnietjes is geopend op maandag t/m donderdag van
7:00uur tot 18:00 uur. In overleg zijn eventueel andere tijden mogelijk.
Vooraf gereserveerde uren worden doorberekend, behalve als ik zelf geen opvang
kan bieden door ziekte of een andere zeer dringende reden.
Of er moet minimaal 4 weken door gegeven worden wanneer opvang niet is
gewenst.
In de huisregels wordt duidelijk vermeld welke dagen de opvang open/gesloten is.

Groepsgrootte
Bij Gastouderopvang De Deugnietjes mogen wettelijk 6 kinderen tot 13 jaar worden
opgevangen, waarvan maximaal 5 kindjes tot 4 jaar, maximaal 4 kindjes tot 2 jaar en
maximaal 2 kindjes tot 1 jaar.
Ook eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee.
Ik vang kinderen op in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar.

Dagindeling
‘s Morgens worden de kindjes gebracht en dan gaan we lekker vrij spelen.
Om 8.20 gaan we zoontje Pim naar school brengen(tenzij hij zelf gaat).
Rond 10 uur gaan we fruit eten en drinken. Ik probeer zo gevarieerd mogelijk vers
fruit aan te bieden.
Als het even kan gaan we elke dag naar buiten, er op uit voor een wandeling, Balou
uitlaten, een boodschapje of we spelen in onze eigen tuin of speeltuin in de buurt.
Hierdoor beleven de kinderen de seizoenen in de buitenlucht. Dit wordt afgewisseld
met een knutselwerkje, tekening of spelletje dat aansluit bij het thema van de
week/maand.
Rond 12 uur eten we een boterham, waarna het tijd is voor de kinderen om naar
bed te gaan. Na het slaapje is het tijd voor koekje of iets anders lekkers en wat
drinken.
Om 14.30 halen we pim weer op van school (tenzij hij zelf komt).
Eind van de middag is er weer tijd om te spelen of creatief te zijn.
Baby’s houden bij Gastouderopvang De Deugnietjes zoveel mogelijk hun
dagschema van thuis aan.
Aan het eind van de dag worden alle kindjes weer opgehaald.
Ik hanteer een vast dagritme, omdat ik ritme en herhaling belangrijk vind voor jonge
kinderen. Het biedt ze houvast en emotionele veiligheid.

8

Gastouderopvang De Deugnietjes
Kraanvogel 108
4822RB Breda
Tel: 0611375877
de-deugnietjes@hotmail.com
LRKP nummer: 312324686
Zo ziet ons dagprogramma er ongeveer uit:
7:00 uur tot 8.15 uur
De kinderen worden gebracht, nemen afscheid van ouder(s) door te zwaaien bij de
deur en kunnen vrij spelen.
8:20 Pim gaat naar school. We lopen mee of zwaaien hem uit.
9:30 uur tot 10:00 uur
Vrij spelen.
10:00 uur tot 10:30 uur
Eten we samen fruit en drinken we. Hierna is het tijd om de kinderen te
verschonen/naar het toilet te gaan.
10:30 uur tot 12:00 uur
Ik probeer elke dag even naar buiten te gaan. Meestal gaan we in de duowagen
een wandeling maken en nemen we gelijk hondje Balou mee. Als het mooi weer is
maken we er soms een langere wandeling van of gaan we naar een speeltuintje of
bij de eendjes kijken.
Bij slecht weer blijven wij lekker binnen en doen wij een gezamenlijke activiteit, bijv.
Knutselen, voorlezen of dansen.
12:00 uur tot 12:30 uur
We eten een boterham en drinken melk(of iets anders). Na de lunch worden alle
kindjes weer verschoond/gaan naar toilet en gaan de kindjes die nog slapen naar
bed.
12:30 uur tot 14:30 uur
De meeste kindjes slapen nog om deze tijd. Voor de kindjes die wakker blijven
kunnen vrij spelen, rustig een boekje lezen of soms televisie kijken op de bank.
14:30 Pim komt uit school.
14:30 uur tot 15:00 uur

De kindjes zijn weer wakker en krijgen een schone luier/gaan naar het toilet.

Als iedereen er is eten we samen een koekje en drinken nog wat.
15:30 uur tot 18:00 uur
Afhankelijk van hoe laat de kinderen worden opgehaald en het weer, gaan we nog
even naar buiten of doen we binnen nog een activiteit/vrijspelen. Aan het einde
van de dag gaan alle kindjes weer naar huis en is er nog even een moment om met
de ouders de bijzonderheden te bespreken van deze dag.
De ouder wordt gedurende de dag op de hoogte gehouden d.m.v. foto’s via
Whatsapp. Daarnaast schrijf ik in een schrift wat we die dag gedaan hebben. Zo is
het voor de ouder net of ze erbij zijn geweest.

Slapen
Er is 1 slaapkamer beschikbaar waar de kinderen kunnen slapen. Kinderen slapen in
een duobedje. Ze liggen zoveel mogelijk in een vast bedje. Elk kind heeft zijn of haar
eigen beddengoed en slaapzak. Het is mogelijk om een knuffel en/of speentje van
thuis mee te nemen. De knuffel en/of speen komen in principe ook alleen tijdens het
slaapje tevoorschijn.
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Kinderen worden in principe niet wakker gemaakt, tenzij de ouders/ verzorgers
aangeven dat ze dit willen. De slaapkamer wordt regelmatig gelucht. Er is een
babyfoon met camera aanwezig, zodat ik elk kind kan zien.

Contact met de ouders/verzorgers
Voor ieder kind is er een schriftje waarin opgeschreven wordt wat hij/zij heeft
meegemaakt tijdens zijn dag bij Gastouderopvang De Deugnietjes.
Praktische zaken die vooral met baby’s voorkomen (eet- en slaaptijden) zijn handig
om hierin bij te houden.
Ik vind het erg leuk als de ouders/verzorgers ook een stukje hierin schrijven over de
belevenissen thuis. Hier kan ik in de opvang weer op in spelen.
Natuurlijk is persoonlijk contact ook heel belangrijk. Het gaat hier niet precies
hetzelfde als thuis. Daarom is het goed om te weten wat er speelt. Heeft hij/zij prikken
gehad? Hoe gaat het slapen thuis? Zijn er veranderingen in het eet- of
slaappatroon?
Daarnaast spreek ik de ouders/ verzorgers tijdens de haal- en brengmomenten.

Achterwacht en veiligheid
Ik heb verschillende achterwachten die ik kan benaderen in geval van nood. Alleen
dan wordt een achterwacht ingezet, denk bij noodgevallen aan een plotseling
dokters- of ziekenhuisbezoek.
Mijn moeder Diana van Gool. Zij woont ook in Breda en werkt alleen in de
ochtenden en avonden waardoor ze de middag zou kunnen inspringen.
Mijn man Gerrit, afhankelijk van zijn werkdiensten.
In de opvang is een EHBO trommel en een blusdeken aanwezig.
De stopcontacten beveiligd en de snoeren weggewerkt. De tussendeur gaat op
slot(sleutel in mijn zak ivm calamiteiten) zodat kinderen niet stiekem weg kunnen
gaan.
Schoonmaakmiddelen worden hoog bewaaard in de keuken. De keuken wordt
door middel van een grondbox afgesloten van de speelruimte. Kinderen komen
alleen door de keuken wanneer ze gaan slapen, maar dit is altijd onder mijn
toezicht.
Uiteraard zijn op alle verdiepingen rookmelders aanwezig. Slapende kindjes worden
in de gaten gehouden door een babyfoon met camera.
De bakfiets is voorzien van tuigjes. Baby’s kunnen in een babyschaal mee.
Voor de kruipers heb ik een grondbox aangeschaft zodat ze ook veilig buiten
kunnen spelen.
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Hygiëne
Verschonen:
Naast de vaste verschoonmomenten controleer ik regelmatig de luiers. Kinderen die
bezig zijn met een zindelijkheidstraining stimuleer ik om op de wc te gaan (Wc bril
met verkleiner).
Handen wassen:
Voor en na elk eetmoment worden de handen van de kinderen gewassen. Ook
wanneer de kindjes naar de wc gaan worden daarna de handen gewassen.
Als gastouder was ik mijn handen regelmatig op de dag. Eetmomenten, na het
verschonen en zelfs na de snotneuzen schoongemaakt te hebben!
Beddengoed:
Elk kind slaapt in zijn/haar eigen bedje. Elke week worden de bedden verschoond
zodat ze weer in een lekker fris bedje liggen.

Schoonmaak:
Wanneer de kinderen middags op bed liggen wordt er gestofzuigd en de tafels met
detol gereinigd.
Na elke dag ga ik met een dweil over de vloer. Elke week wordt er uitgebreid
gedweild.
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