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Voorwoord 

U heeft gekozen voor gastouderopvang bij Gastouderbureau Christoforus en 
vertrouwt de zorg van uw kind toe aan een gastouder die bij ons is aangesloten 
en mag er op vertrouwen dat uw kind in een warme, liefdevolle en veilige omge-
ving verzorgd wordt. Wij zien er op toe dat onze gastouders werken volgens de 
antroposofische visie.

Hoe wij dit doen beschrijven in dit pedagogisch beleidsplan. Hierin leest u wat 
onze uitgangspunten zijn in het pedagogisch handelen met de kinderen. We 
laten zien wat u van onze gastouders mag verwachten en welke pedagogische 
doelen zij nastreven.

Wij begeleiden onze gastouders in het werken volgens dit pedagogisch beleids-
plan. Het pedagogisch beleid biedt uitgangspunten voor het pedagogisch han-
delen van onze gastouders. Aangezien iedere opvangsituatie anders is, zullen er 
onderlinge verschillen zijn.
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Missie: 

Gastouderbureau Christoforus wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 
Onze professionele gastouders nodigen het kind uit om de wereld om zich heen 
te ontdekken en met andere kinderen samen te spelen/te werken.
Door kwalitatieve opvang van hun kinderen stellen we ouders in staat te werken, 
studeren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
We laten ons hierbij inspireren door inzichten en kennis uit de antroposofische 
pedagogiek. 

Visie: 

”Wie de wereld wil leren begrijpen, begint met het leren begrijpen van de mens, 
want wie de mens begrijpt, begrijpt de wereld”  

Met werken aan het raadsel van het kind, raken we aan het werken aan de we-
reld. 
De gastouders van Gastouderbureau Christoforus werken volgens de pedagogi-
sche ideeën van Rudolf Steiner. De gastouderopvang  is voor elk kind toeganke-
lijk, ongeacht geloof of levensovertuiging van ouders of verzorgers. 

We zien we het kind niet als een onbeschreven blad, maar als mens ‘in de dop’ 
die in aanleg al veel inzicht heeft . In de eerste vormende jaren van een mensen-
leven werken we samen met de ouders aan een gezonde basis voor het kind. We 
bieden een warme, veilige en uitnodigende omgeving. Daarin kan het kind naar 
hartenlust ontdekken en zich al spelend allerlei vaardigheden eigen maken.  

We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en 
de manier waarop het zich ontwikkelt. Als kinderen zich gezien en gewaardeerd 
voelen om wie ze zijn, krijgen kinderen vertrouwen mee in zichzelf. In een be-
schermde , uitnodigende omgeving spelen kinderen zich groot. We geven kinde-
ren vertrouwen in de wereld door hen veel positieve ervaringen te bieden.
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2. De vier pedagogische doelen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

In de wet Kinderopvang zijn de vier pedagogische doelen van Riksen-Walrave opgenomen als definitie van 
‘verantwoorde kinderopvang’. Hieronder verwoorden wij hoe wij hier invulling aan geven.

2.1 Het bieden van emotionele veiligheid 
Wij willen de kinderen helpen uit te groeien tot evenwichtige volwassenen en daarbij hoort ook een even-
wichtige emotionele ontwikkeling. Door een veilige omgeving te bieden, mag en kan een kind zijn emoties 
tonen, waardoor het leert daarmee om te gaan. Je kunt je emoties alleen ontwikkelen en leren kennen in 
relatie tot je omgeving. Het heeft een wederzijdse invloed op elkaar. Het vermogen je te verbinden (hech-
ting) is de basis voor sociale relaties. 

De gastouder bouwt een goede band op met elk kind, zodat ieder kind zich veilig en vertrouwd kan voelen 
en zich optimaal kan ontwikkelen.

Het ritmisch voltrekken van de dag is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Mo-
menten van rust en van activiteit wisselen elkaar af. Duidelijke markeringen van de activiteiten en vaste 
eet- en slaaptijden, spelen in op de behoefte aan ritme die het kind heeft. Dit geeft het kind een basisver-
trouwen. 

De gastouder wil de kinderen een gevoel van eigenwaarde meegeven door hen met respect te behande-
len. Iedereen wordt even serieus genomen en er wordt niet “over iemand heen gepraat”. Gewenst gedrag is 
gemakkelijker aan te leren als kinderen zien dat andere kinderen daar complimentjes voor krijgen. 
Kleine opdrachtjes passend bij het ontwikkelingsniveau vergroten het zelfvertrouwen. Dat gebeurt ook 
door kinderen te laten ervaren wat ze zelf al kunnen. 

Babyopvang
Door het unieke karakter van gastouderopvang is er veel aandacht voor de baby’s. Dit is belangrijk voor de 
baby aangezien een veilige hechtingsrelatie erg belangrijk is. Eén vertrouwd gezicht die de baby verzorgd, 
de fles geeft en de baby troost bij verdriet. Hierdoor voelt de baby zich geborgen en in vanuit die gebor-
genheid kan de baby zich verder ontwikkelen. 

2.2 Ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Voor de ontwikkeling van de wil en van daadkracht is het stimuleren van eigen activiteiten, het bieden van 
herhaling en regelmaat, het aanleren van goede gewoontes en het richten van aandacht op de omgeving 
belangrijk. 

Een goed ontwikkelde wil is een stevige basis voor het geestelijk prestatievermogen op latere leeftijd. In 
de eerste levensjaren worden het geheugen, concentratievermogen en doorzettingsvermogen gevormd uit 
wat een kind met zijn zintuigen waarneemt. Door middel van zijn wil bootst het na. Lopen en praten leert 
het kind alleen door nabootsing. Evenals respect voor zichzelf en anderen of plezier in spel en werk. Deze 
dingen kun je een kind niet bijbrengen door er alleen over te praten. Hij kan het alleen nabootsen wanneer 
hij het werkelijk gezien of ervaren heeft. 
Daarom creëert de gastouder een omgeving waarin het kind positief gestimuleerd wordt zijn wil te ontwik-
kelen . De gastouder heeft oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteert het tempo en de manier 
waarop het zich ontwikkelt. Als kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen om wie ze zijn, krijgen kin-
deren vertrouwen mee in zichzelf. In een beschermde , uitnodigende omgeving ontwikkelen kinderen zich 
spelenderwijs. We geven kinderen vertrouwen in de wereld door hen veel positieve ervaringen te bieden. 
Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.   
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Een klein kind kan de wereld onbevangen en vol vertrouwen tegemoet treden. We proberen dit ver-
trouwen zoveel mogelijk intact te houden, zodat het een stevige basis van (zelf )vertrouwen kan ontwik-
kelen en nieuwe/vreemde dingen als een uitdaging kan zien in plaats van als een bedreiging. Door met 
verwondering naar grote en kleine voorvallen te kijken, wekt de gastouder zowel bij zichzelf als bij het 
kind een gevoel van blijdschap en eerbied. Zinvolle bezigheden en plezier maken helpen het kind zijn 
energie positief te richten . 

Spelen doen kinderen van nature als ze de gelegenheid krijgen. Al spelend maken ze zich sociale en 
fysieke vaardigheden eigen en verwerken ze allerlei ervaringen. Juist het vrije spel blijkt hiervoor het 
belangrijkst. Vrij spel vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de dag. 
De gastouder schept een omgeving die uitnodigt tot spelen. Het huishouden en alle activiteiten die 
het kind van dichtbij kent, zijn bron van spel. Het speelgoed en de omgeving spreken de verbeeldings-
krachten aan.  Fantasiespel, waarin het kind zijn eigen wereld schept, legt de basis voor de creatieve 
scheppende vermogens. Bewegen (kruipen, klauteren, schommelen , hobbelen , sjouwen , bouwen, 
enz.) legt de basis voor spreken en denken. Kunstzinnige activiteiten helpen het kind zich creatief te 
uiten en brengen het in de drukte van de groep weer bij zichzelf. 

2.3 Ontwikkelen van sociale competenties
De sociale en emotionele ontwikkeling zijn niet los van elkaar te zien. Je kunt je emoties alleen ontwik-
kelen en leren kennen in relatie tot je omgeving. Het heeft een wederzijdse invloed op elkaar. 
De kinderen krijgen voldoende ruimte tot sociaal spel. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid worden gestimuleerd door de gastouder. Juist in het samenzijn en samenspelen met 
andere kinderen, kan een kind op sociaal  gebied ‘groeien’.  

Kinderen leren door interacties met andere kinderen, en ook is hier weer een belangrijke taak wegge-
legd voor de gastouder. In het spel komen kinderen elkaar tegen. Juist vrij spel nodigt uit tot ontmoe-
ting, tot samenwerken, tot samen spelen als ook grenzen uitproberen; de ander wil dit en ik wil dat. De 
gastouder is hierbij een veilig baken van waaruit het kind durft te gaan verkennen, durft te gaan spelen 
en zich sociaal kan gaan ontplooien. 

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van sociale competenties is dat het kind zich veilig 
genoeg voelt om te ‘experimenteren’. Door sensitief en responsief te handelen zorgt de gastouder voor 
die veiligheid maar ze laat kinderen zelf zoveel mogelijk hun eigen ontdekkingen doen. Daarbij gaat ze 
uit van de eigenheid van een kind; alles ontwikkelt zich op zijn eigen tijd. De gastouder is zich ervan 
bewust dat kinderen zich vaardigheden eigen maken door herhaling en nabootsing. Hoe wij ons gedra-
gen onderling, en hoe wij met de kinderen omgaan, daarin beweegt het kind mee. Ook hierin, waar het 
om relaties met anderen gaat, wil de gastouder het juiste voorleven. Er wordt toezicht gehouden op 
het gedrag van kinderen onderling. Hierbij grijpt de gastouder, afhankelijk van de leeftijd, niet te snel 
in zodat kinderen ook zelf naar oplossingen leren zoeken. Als de gastouder bemiddelt bij conflicten, 
probeert zij het kind zich in de ander in te laten leven.
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2.4 Waarden en normen eigen maken
Het jonge kind is gevoelig voor de intenties en de innerlijke houding van de op-
voeders. Het beweegt mee met de bewegingen die de opvoeder maakt en bootst 
ze vervolgens na. Nabootsing is in die zin niet een passief kopiëren maar een ac-
tiviteit waarbij het hele organisme is betrokken. Het is actief opnieuw scheppen. 

Voor de gastouder betekent dit dat het belangrijk is dat ze alle handelingen met 
aandacht doet zodat het kind vanuit enthousiasme mee wil doen. Het is niet haar 
rol om opdrachten te geven en gestructureerd dingen aan te leren maar om van-
uit de totale persoonlijkheid te zijn en het kind voor te leven. Het overbrengen en 
eigen maken van waarden vindt plaats tijdens de normale dagelijkse gang van 
zaken. Bij gedrag wat niet genegeerd kan en mag worden ,zoals plagen of elkaar 
pijn doen, grijpt de gastouder in. Geduldig en vriendelijk, maar wel duidelijk legt 
zij uit waarom iets niet mag. 

Wat de gastouder doet, de keuzes die ze maakt, hoe ze met anderen omgaat, 
wordt rechtstreeks overgenomen/ nagebootst door de kinderen. 
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3. Vraagouders, gastouder en gastouderbureau Christoforus

3.1 De rol van gastouderbureau Christoforus

Gastouderbureau Christoforus zorgt voor kinderopvang door het bemiddelen tussen gastouders en 
vraagouders. 
Wij streven naar kwalitatief goede kinderopvang en bevorderen dit door de voorwaarden te scheppen die 
nodig zijn om de opvang bij de gastouder thuis goed te laten verlopen. 
Naast de administratieve en praktische begeleiding zoals de werving van gastouders en het maken van op-
vangafspraken, zorgt het gastouderbureau ook voor pedagogische en antroposofische ondersteuning. Dit 
kan zijn in de vorm van cursussen en/of workshops maar ook door ondersteuning van de pedagogische 
coach. Tevens biedt het gastouderbureau de cursus kinder-EBHO aan.
De vaste contactpersoon van de gastouder komt minimaal 2 keer per jaar bij de gastouder op bezoek 
waarbij zij samen de opvanglocatie op veiligheid en gezondheid controleren zodat er aan de kwaliteits- en 
veiligheidseisen die door de Wet Kinderopvang zijn gesteld, wordt voldaan.

Gastouderbureau Christoforus zorgt voor de registratie en checkt de wettelijke eisen. Het gastouderbureau 
heeft niet alleen een bemiddelende, maar ook een toeziende functie. O.a. door het aanbieden van diverse 
antroposofische en pedagogische cursussen/workshops en het regelmatig op bezoek bij en in gesprek 
gaan met de gastouder, waarborgen wij de kwaliteit die de gastouder biedt.

3.2 Samenwerking tussen ouders en gastouder

De vraagouders kunnen hun kind met een gerust hart toevertrouwen aan de zorg van de gastouder. 
Hierbij is een goede relatie tussen ouders en gastouder belangrijk. Vooral het jonge kind is nog zo sterk 
één met zijn omgeving, dat je het er nauwelijks los van kunt zien. Daarbij spelen ouders en de gezinssi-
tuatie de belangrijkste rol. Wanneer een kind een aantal dagen of dagdelen per week bij de gastouder 
doorbrengt, gaat deze deel uitmaken van de omgeving van het kind. Wij verwachten dat de volwassenen 
onderling een open en eerlijk contact aangaan. Zo ervaart het kind dat de ouders het met vertrouwen aan 
de gastouder overdragen, en zal het zich sneller veilig voelen. 

In een goed contact tussen gastouder en ouder is er wederzijds respect en vertrouwen, openheid en be-
trokkenheid in elkaar. Het is hierbij belangrijk dat er in de relatie tussen gastouder en vraagouder ruimte 
is voor het uitwisselen van verwachtingen en opvoedingsideeën. Zoals het bij de gastouder gaat, gaat het 
niet altijd thuis en vice versa. Kinderen ervaren op deze manier dat er verschillen kunnen zijn tussen de 
thuissituatie en elders, en leren hier op een positieve manier mee omgaan. 

Vraagouders worden door de gastouder op de hoogte gebracht over hoe zij het pedagogisch beleid in 
praktijk brengt. Ook krijgt de vraagouder inzicht in de risico-inventarisatie en het inspectierapport van de 
GGD.

Ontwikkeling van het kind
De gastouder heeft ieder kind ‘in beeld’ en volgt het in zijn ontwikkeling. Zo kan ze aansluiten bij de ont-
wikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. 
Naast de dagelijkse overdracht, vindt er één keer per jaar een ontwikkelingsgesprek plaats tussen ouders 
en gastouder. Mocht het eerder nodig zijn elkaar langer te spreken, dan wordt er een tussentijdsgesprek 
gepland.
Als de gastouder vermoedt dat een kind extra aandacht en ondersteuning nodig heeft, observeert zij eerst 
gericht het kind om vervolgens de situatie met de ouders te bespreken. In overleg met de ouders kan 
eventueel de pedagogisch coach, die ook voor Christoforus Kinderopvang werkt, ingeschakeld worden.
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4 Aandacht voor kwaliteit

4.2 De gastouder
De gastouder is een belangrijk persoon in het leven van een kind.  Er ontstaat een band, die voor de 
gastouder ook verantwoordelijkheid schept. Kinderen krijgen meer mee dan alleen wat zichtbaar is. 
Ook de intentie en stemming waarmee iets gebeurt, komt bij een kind binnen.
De gastouder neemt haar eigen ontwikkeling serieus en is zich bewust van de voorbeeldfunctie. Ze 
werkt vanuit een gevoel van eerbied en respect voor mens, dier en omgeving. 

 Voorwaarden gastouder

De gastouder: 
• is in het bezit van gekwalificeerd diploma
• heeft een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en is ingeschreven in het personenregister
• werkt volgens het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
• is telefonisch bereikbaar tijdens opvanguren
• is bereid tot het volgen van intervisie, workshops en bijscholing, aangeboden door het 
gastouderbureau
• laat kinderen nooit zonder toezicht bij huisdieren
• kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden
• gaat integer om met vertrouwelijke informatie van de vraagouder en het kind

Eventuele huisgenoten van de gastouder van 18 jaar of ouder en eventuele stagiaires moeten ook 
in het bezit zijn van een VOG en ingeschreven staan in het personenregister.

4.2 Aantal op te vangen kinderen per gastouder
Hoeveel kinderen de gastouder mag opvangen, hangt af van de leeftijd en het aantal kinderen:
• Er worden maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk opgevangen. Dit is inclusief de 
eigen kinderen tot 10 jaar.
• Er worden maximaal 5 kinderen opgevangen indien de kinderen allemaal jonger dan 4 jaar 
zijn. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
• In bovenstaande groepen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar opgevangen worden, 
waarvan maximaal 2 van 0 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Als gastouderbureau maken we met iedere gastouder individueel afspraken over het aantal kinderen 
die opgevangen kunnen worden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met: 
• De grootte en mogelijkheden van de ruimte waarin de kinderen worden opgevangen
• De leeftijd van de op te vangen kinderen en de eigen kinderen
• Eventuele extra zorgbehoefte van de op te vangen kinderen
• De deskundigheid en de ervaring van de gastouder

Achterwacht:
De achterwacht is iemand die in de buurt woont waarop de gastouder terug kan vallen als zich een 
calamiteit voordoet. 
Wanneer de gastouder vier of meer kinderen tegelijk opvangt, is het verplicht om achterwacht te 
regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn.
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4.3 Huisvesting gastouder

• De hele opvangruimte is altijd rookvrij.
• Er zijn voldoende, goed functionerende rookmelders aanwezig.
• Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. Is er geen buitenruimte beschikbaar, dan biedt de 
gastouder voldoende alternatieven en mogelijkheden om naar buiten te gaan.
De binnenruimte is afgestemd op het aantal kinderen en hun leeftijd en nodigt uit tot spelen. Voor de 
jonge kinderen is het belangrijk dat er een veilige plek is waar rustig beschermd kunnen liggen, zitten, 
rollen en spelen.
• Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar is er een aparte, goed geventileerde slaapruimte.
• Voordat de opvang van start gaat, wordt er een risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 
uitgevoerd. Daarna wordt deze jaarlijks gehouden.

4.5 Risico inventarisatie en evaluatie
Jaarlijks neemt gastouderbureau Christoforus een risico inventarisatie en evaluatie af bij de gastouder. Dit 
heeft betrekking op de veiligheid van de opvanglocatie. De gastouder en het gastouder bekijken samen 
de eventuele risico’s van de opvanglocatie en maken een plan van aanpak over hoe deze risico’s onder-
vangen kunnen worden. 

4.6 Veiligheid- en gezondheidsbeleid
Gastouderbureau Christoforus heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid. Hierin worden risico’s onder-
kend en de maatregelen beschreven. Hierin is ook opgenomen hoe kinderen geleerd wordt om te gaan 
met kleine risico’s. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak wordt ontwikkeld samen met 
de pedagogisch medewerkers en wordt actueel gehouden door periodieke evaluatie met de teams en na 
gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven.

4.7 Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang
Gastouderbureau Christoforus werkt met de Meldcode Kindermishandeling, deze is uitvoering beschreven 
in het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang.
De Meldcode geeft via een route aan hoe onze gastouders moeten  handelen wanneer er signalen zijn 
die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. 
 Via speciale trainingstrajecten zullen de gastouders worden getraind in het werken met deze meldcode. 

4.8 Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om  met gegevens van ouders en kinderen. Het privacy protocol beschrijft op welke 
wijze hieraan wordt vormgegeven. Het contact tussen de ouder en de gastouder betreft altijd zaken die 
te maken hebben met het eigen kind. Dit betekent dat er geen informatie wordt gegeven over andere 
kinderen. Het gebruik van foto’s op foldermateriaal, website en facebook kan alleen met toestemming van 
de ouders.
  
4.9 Oudercommissie   
Ieder gastouderbureau moet een oudercommissie hebben. Een oudercommissie behartigt de belangen 
van de vraagouders. Zij denken mee over de ontwikkelingen omtrent wet- en regelgeving, maar leveren 
ook hun bijdrage door mee te denken over bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan of het cursus aan-
bod voor de gastouders. 
Wanneer ouders dat wensen kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie kan ad-
vies inwinnen bij BOINK, de branchevereniging voor ouders m.b.t. de kinderopvang. Het gastouderbureau 
zal, met toestemming, gastouders en vraagouders via de mail of website van Gastouderbureau Christofo-
rus informeren over de mogelijkheid om deel uit te maken van de oudercommissie. 
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5 Pedagogische visie

5.1 Achtergrond van de antroposofie 
Wij gaan uit van het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-
1925). Volgens deze visie bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest die zich in fases een leven lang blij-
ven ontwikkelen. De ontwikkeling van de mens hangt samen met die van de mensheid en de wereld. Het 
kind komt met bepaalde voornemens en talenten naar de aarde; om er te leren én om te geven, om zelf 
te groeien en om de wereld te helpen groeien. Op zijn eigen, unieke wijze kan het hier zijn bijdrage gaan 
leveren aan de samenleving. 

5.2 De eigenheid van het kind 
Om de eigenheid in ieder kind te laten zijn en tot bloei te laten komen, begeleidt de gastouder afgestemd 
op de ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt. De houding van de gastouder is dan ook niet: “ik kan 
en weet meer dan jij, dus ik zal het je vertellen”, maar eerder: “wie ben jij en wat wil jij en wat kan ik voor 
je doen om je daarbij te helpen?”. Met deze open houding is het kind vrij om zichzelf en zijn talenten te 
ontplooien. Wij zien het als onze taak om voorwaarden te scheppen en stimulansen te bieden voor een 
goede lichamelijke en emotionele ontwikkeling. We dagen de kinderen uit om tot hun eigen spel te ko-
men, nieuwe dingen uit te proberen en hun grenzen te verleggen. De gastouder ziet elk kind als individu 
en sluit aan bij het tempo van het kind, dat wil zeggen zonder aan te dringen en vertrouwend op de eigen 
natuurlijke ontwikkeling maar wel binnen de grenzen van een gezonde ontwikkeling.

5.3 Ritme en regelmaat
Kinderen kennen de wereld nog niet. Om vertrouwen te krijgen in die wereld kan een kind veel steun en 
houvast ontlenen aan een vaste volgorde, een vaste dagindeling, vaste gewoontes en rituelen en aan de 
rustige, consequente en aandachtvolle houding van de gastouder. Momenten van (in)spanning en ont-
spanning, binnen en buiten wisselen elkaar door de dag heen ritmisch af. Door herhaling van de hande-
lingen ontstaat herkenning bij het kind en dat biedt een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Overgangen 
door de dag heen kunnen worden begeleid door vaste liedjes zodat ze herkenbaar zijn voor alle kinderen.  

Ook in een week, een maand en een jaar vind je een ritme terug. Een ritme van naar de opvang gaan en 
thuis zijn. Een ritme van het toeleven naar en beleven van de seizoenen  en jaarfeesten. 

 5.4 Herhaling en gewoontevorming 
Door herhaling ontstaat herkenning bij het kind. Het geeft hem houvast, zekerheid, vertrouwen en emo-
tionele veiligheid. Het kind weet waar het aan toe is. Herhaling is ook nodig om bepaalde vaardigheden 
te leren. Door herhaling van dagelijkse handelingen ontstaan gewoontes. Dit is een hulpmiddel voor het 
kind, niet alleen bij het jongste kind maar ook bij de oudere kinderen. Met rituelen willen we een accent 
leggen en de aandacht richten op iets wat boven het alledaagse uitstijgt. Hierbij hoort o.a. het vieren van 
de verjaardag van het kind, en het afscheid bij de overgang naar de volgende groep.
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5.5 Buiten spelen en natuur
Het pedagogisch belang van buiten spelen in de tuin en in de natuur is te herleiden tot 3 gebieden die in 
de ontwikkeling van het kind een hoofdrol spelen:
• Fysieke ontwikkeling:  Door veel in de buitenlucht te zijn bouwt het kind een gezonde weerstand 
op. Het lichaam went eraan om in alle weertypen buiten te zijn. Voor de allerkleinsten, de baby’s, zijn de 
natuurindrukken vormend voor de zintuigen. Het bewegen van de bladeren aan de bomen, de vogelge-
luiden, het ruisen van de wind, de wolken die langs de hemel schuiven, de frisheid van de ochtend, de 
warmte van de zon, de geur van het gras, etc. Dit zijn kwaliteiten die de zintuigen op een rustige manier 
voeden. 
• De motorische ontwikkeling vormt de basis voor alle leerprocessen die een kind in zijn lagere 
schooltijd doorloopt. Het kind oefent in het buitenspel om zijn lichaam te gebruiken voor allerlei moto-
rische activiteiten. Klimmen, springen, balanceren, bukken, reiken, sjouwen, trekken, duwen, etc. Dit zijn 
grof motorische vaardigheden die in het bos volop geoefend worden. Met stokken zwaaien en gooien 
mag hier. Zo leert een kind zich te verhouden tot zijn omgeving. 
• Emotionele ontwikkeling: Kinderen houden van ritme en regelmaat. Het geeft ze houvast en 
zekerheid. Het altijd terugkerende ritme van de seizoenen vormt een veilig kader waarin heel veel te 
beleven valt . Het is bijvoorbeeld ieder jaar  herfst, maar elke herfst is een beetje anders. Het voldoet aan 
hun basiszekerheid maar geeft ook nieuwe indrukken. Elk jaar beleven ze weer andere dingen; zo verrijkt 
het hun gevoelsleven.  Kinderen leren hun grenzen kennen in een natuurlijke omgeving. Ze leren vertrou-
wen op hun eigen kunnen en worden zelfverzekerder. Door bijvoorbeeld regelmatig in dezelfde boom te 
klimmen en elke keer  een stukje verder te durven.   
• Sociale ontwikkeling: Kinderen onder de 2 jaar spelen nog veelal naast elkaar en komen elkaar af 
en toe tegen. Op zo’n moment zie je ze even samen peuteren in de aarde of klimmen over een stronkje. 
De kinderen die ouder zijn zie je samen rondstruinen, klimmen en hutten bouwen.
Zo leren ze samenwerken, elkaar helpen en elkaars inbreng waarderen. Er is buiten, letterlijk en figuurlijk 
, ruimte voor initiatief! De kinderen leren rekening houden met elkaar en maken bij het spel hun eigen 
spelregels. Ook spelen ze fantasiespel en gebruiken de natuurlijke omgeving als inspiratiebron. Een om-
gezaagde boom kan in hun spel van alles zijn. 

Samengevat bieden de buitenruimten verantwoorde oefensituaties zodat kinderen leren omgaan met 
risico’s,  ze bouwen zelfvertrouwen op en leren hun eigen grenzen kennen. 

5.6 Vrij spel
Vrij kunnen spelen is een van onze kernwaardes. In het vrije spel kunnen kinderen zichzelf, de ander en 
hun omgeving ontdekken. Het vrije spel toont waar kinderen affiniteit mee hebben en ook waar ze niet 
goed in mee kunnen komen en een helpende hand nodig hebben. De eigen creativiteit en fantasie vanuit 
het kind zelf zal worden aangesproken. 
Vrij tekenen en knutselen is van belang voor de ontwikkeling van het kind. Vanuit lijnen, cirkels, spiralen, 
kruizen en stippen ontwikkelt de kindertekening zich naar het maken van beelden. Het kind kan zijn bin-
nenwereld uitdrukken door beelden en vormen te tekenen of knutselen, die vaak overeenkomen met de 
beelden die ze tegenkomen in verhalen en dromen. 

5.7 Zintuiglijke ontwikkeling 
Zintuigindrukken leggen in de eerste levensjaren de basis voor de geestelijke en de fysieke gezondheid. 
Als een kind mag opgroeien bij rustige volwassenen/gastouders die vertrouwen uitstralen dan zal dit 
het gevoel van rust en veiligheid in het kind bevorderen. Een veilig gevoel bevordert het vermogen zich 
lichamelijk te kunnen ontspannen en dus de gezondheid. Ook zal een natuurlijke en groene omgeving die 
veel fysieke uitdaging biedt, bijvoorbeeld rennen, (boompje) klimmen en klauteren een sterk en behendig 
lichaam en het zelfvertrouwen van het kind bevorderen. 
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Het is gangbaar om te spreken van de vijf zintuigen zoals die in de medische wetenschap 
worden gehanteerd (horen, zien, spreken, voelen, ruiken). In het antroposofische gedachtegoed 
wordt uitgegaan van 12 zintuigen waarmee de mens de wereld waarneemt. Deze ontwikkelen 
zich in drie fases van zeven jaar (0-7 jaar, 7-14 jaar en 14-21 jaar). Elke fase ontwikkelt het kind 
vaardigheden en de zintuigen spelen hierin een belangrijke rol. 

5.8 Houding gastouder
Wij vinden het belangrijk om in het werken met kinderen handelingen met rust en volle aan-
dacht te doen zodat het kind zich gezien en veilig voelt. Vanuit dit gevoel van veiligheid kan 
het kind zich geestelijk en lichamelijk ontspannen voor een gezonde ontwikkeling. Door een 
welkome rustige houding en stemgebruik vormt de gastouder de bedding waarin waarden en 
normen kunnen worden overgebracht. We leven ons in de kinderen in, zien wat er nodig is en 
spelen daar op in. Consequent handelen en duidelijkheid, het benoemen van wat je doet en 
waarom, zijn hierbij belangrijk. 
Vol levenslust wil een kind leren wat wij ook kunnen. Kinderen maken zich vaardigheden, taal, 
liedjes, bewegingen, enzovoort eigen door herhaling en nabootsing. Wij beseffen dat kinderen 
met ons ‘meebewegen’. Een kind beweegt mee met wat het ziet en hoort, voelt en proeft. We 
helpen het kind om de wereld en zichzelf te leren kennen, we leven het leven als het ware vóór. 
In ons gedrag en houding zijn we een voorbeeld voor het kind. 

We houden toezicht op het gedrag van de kinderen onderling. Hierbij grijpen we niet té snel 
in, zodat de kinderen ook zelf naar oplossingen leren zoeken. We bewaken, indien nodig, de 
grenzen en spreken de kinderen vanuit een positieve bevestiging en stimulering aan. Als we 
bemiddelen bij conflicten, proberen we het kind zich in de ander in te laten leven. Daar waar 
een kind aandacht nodig heeft om weer in zijn natuurlijke stroom te komen en te spelen, wordt 
hij geholpen. 
Voorop staat dat wij het kind volgen in zijn eigenheid en eigen tempo. We kunnen uitnodigen 
en voorwaarden scheppen, maar het is belangrijk dat het kind zelf initiatief neemt, bijvoorbeeld 
om tot een bepaalde beweging te komen. Als wij het kind iets willen aanleren waar het nog 
niet aan toe is, ontwikkelt het minder zijn eigen wil, innerlijke kracht en zelfvertrouwen. 
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