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1. Het waarborgen van sociaal emotionele veiligheid. 
Hoe zorg je ervoor dat het kind zich veilig bij je voelt? Wat doe je om het kind te laten 
merken dat je het waardeert? Welke regels zijn er? Hoe bevorder je de positieve relaties 
tussen de kinderen? Hoe stimuleer je als gastouder zijnde op een positieve manier het spel 
tussen kinderen?  
 

In mijn opvang vind ik het belangrijk dat een kind zich op zijn/haar gemak voelt. 
Dit hoop ik te bereiken in mijn omgang met hen. Ik zorg ervoor dat de kinderen 
zich veilig voelen door naar ze luisteren en te zien. Door ze goed te leren kennen 
kan ik goed aanvoelen wanneer een kind niet op zijn gemak is of het zich niet 
lekker voelt. Er is heerst een gemoedelijke sfeer in de opvang, ook probeer ik te 
zorgen voor een rustige omgeving. Als gastouder ben ik duidelijk naar de 
kinderen toe. De kinderen weten wat er van ze verwacht wordt qua gedrag en 
wat niet de bedoeling is. Ik vind het belangrijk om dit op een positieve manier 
aan de kinderen mee te geven. 
 
 
 

 
2.Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
Hoe zorg je ervoor dat je een positieve bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling 
van elk oppaskindje? Kun je dit uitdiepen voor 1 kindje door aan te geven op welk 
ontwikkelingsgebied je hem of haar in wilt helpen ontwikkelen? Wat vind je hierin 

belangrijk? Welke activiteiten/materialen helpen hierbij? Hoe plan je dit in? 
 
Tijdens verschillende momenten op een dag zie ik kansen om kinderen te helpen bij 
ontwikkelingen waar ze op dat moment aan toe zijn. Dit gaat als vanzelf. Bv een meisje 
van twee jaar, dat tijdens het knutselen interesse toont in een ander kind van vijf dat 
op dat moment aan het knippen is. Dit moment pak ik aan om het meisje van twee te 
helpen om zelf te leren knippen. Zo is mijn dag gevuld met dit soort momenten. 
 
 

 
3.Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

Verwoord voor jezelf wat je belangrijk vindt hoe kinderen met elkaar/met volwassen 
omgaan. Hoe help je de kinderen hierbij/stimuleer je de kinderen in sociale 
vaardigheden?  Hoe ga je om met het oplossen /zelf laten oplossen van 
problemen/conflicten tussen kinderen? Kun je activiteiten bedenken die het samenwerken 
tussen kinderen kunnen bevorderen? 
 
Ik vind het belangrijk dat elk kind met zijn of haar kenmerken zichzelf kan zijn. Ik vind 
het belangrijk en ook mijn taak om ervoor te zorgen dat de kinderen onderling elkaar 
met respect benaderen. Ik kan erg streng zijn in gedrag naar elkaar. Elk kind moet zich 
veilig voelen in de groep. Er wordt in mijn opvang niet gepest of getreiterd. Wanneer 



kinderen een conflict hebben en ze kunnen het samen oplossen omdat ze op een 
gelijkwaardige manier kunnen communiceren laat ik ze het zelf doen. Zodra er een 
conflict is tussen kinderen die daarin verschillen, help ik ze daarbij. Activiteiten zoals 
het bouwen van hutten of het maken van muziek helpen de samenwerking te 
bevorderen. 
 
 
 

 
4.Het overdragen van normen en waarden. 
Welke normen en waarden vind je belangrijk? Hoe komt dat concreet tot uiting? Wat doe je 
eraan om de normen en waarden van de vraagouders te respecteren? Kun je voorbeelden 
noemen? 

Ik vind het belangrijk om open en eerlijk te zijn en dan vooral met begrip voor de ander. 
Ik ben van mening dat alles besproken kan worden zolang het als doel heeft er met elkaar 
het beste van te maken. Hierin vind ik het ook belangrijk om naar de oogpunten van een 
ander te kijken. 
Tijdens kennismakingsgesprekken ben ik opzoek naar vraagouders die qua normen en 
waarden, met mij als gastouder, op een lijn liggen. Dit is naar mijn mening ook de beste 
manier om samen zorg te dragen voor een fijne tijd in de opvang voor het gastkind. 
 
 
 

 

5.Communicatie met ouders. 
Hoe zorg je ervoor dat de communicatie met ouders goed verloopt? Wat vind je belangrijk 
hierin? 
Ik vind het belangrijk dat de communicatie tussen mij en de ouders open en eerlijk is. 
Ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de opvang van het kind het beste tot zijn 
recht komt. Ik probeer open te zijn naar ouders toe en tegelijk ook duidelijk te zijn over 
wat ik belangrijk vind.  

 


