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pedagogisch werkplan  
GASTOUDERBUREAU KWEST 

 
Pedagogisch werkplan 
Bij stichting Kwest werken wij volgens ons actuele Pedagogisch Beleidsplan. 
Als aanvulling op dit Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een locatie specifiek werkplan. In dit werkplan 

beschrijven wij afwijkingen op het Pedagogisch Beleidsplan. 
 
Gastouderopvang en gastouderbureau Kwest. 
Gastouderopvang is een kleinschalige, flexibele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, die plaats 
vindt op het woonadres van professionele gastouders. De opvang vindt plaats in een huiselijke sfeer.  
 
Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind(eren) zoeken en gastouders die kinderen 

willen opvangen. De opvang vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst; gastouders en ouders krijgen 

vooraf informatie over het pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleidsplan van Kwest wordt de kenmerkende 
visie op de omgang met kinderen beschreven. Gastouderbureau Kwest verwacht dat de gastouders achter dit beleid 
staan en ernaar handelen, “gekleurd” door hun eigen persoonlijke stijl. 
 
Aantal kinderen per gastouder: 

Er mogen maximaal twee kinderen van 0 jaar gelijktijdig worden opgevangen; 
Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig worden opgevangen; 
Er mogen maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar gelijktijdig worden opgevangen; 
Er mogen maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar gelijktijdig worden opgevangen;  
Zowel de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) als de kinderen die op bezoek komen (tot 13 jaar) tellen 
mee in de groepssamenstelling.     
De gastouder moet zich in ieder geval houden aan deze wettelijke eisen, maar het gastouderbureau kan nog 

aanvullende eisen stellen aan het aantal kinderen dat mag worden opgevangen.  
 
Achterwachtregeling gastouderopvang: 
Wanneer er meer dan drie gelijktijdig aanwezige kinderen opgevangen worden, is een achterwachtregeling van 
toepassing. Deze achterwacht moet in geval van calamiteiten binnen ambulance-aanrijtijden op het opvangadres 

aanwezig zijn. Inzichtelijk moet zijn wie deze persoon is en waar deze telefonisch is te bereiken. 
 

Eisen aan de opvanglocatie: 
- Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. 

De opvanglocatie biedt voor alle kinderen voldoende speelruimte, zowel binnen als buiten. De hoeveelheid 
ruimte hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen die tegelijkertijd worden opgevangen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de eigen kinderen van de gastouder. 

- Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar. 

Dat kan ook door in de slaapkamer van de gastouder of in die van de kinderen van de gastouder extra 
bedjes te plaatsen. Deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. 

- De opvanglocatie is altijd volledig rookvrij.    
- De opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders volgens de eisen uit het 

Bouwbesluit van december 2021. Dit betekent dat een rookmelder moet hangen: 
• In de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer. 
• Op elke verdieping in huis. 

• Altijd aan het plafond. 

• En meer dan 50 cm. van de zijmuur en hoeken van een vertrek.  
 
Dagritme: 
Het tijdstip waarop de kinderen worden gebracht en gehaald bij de gastouder, wordt in overleg met de ouders 
vastgesteld en kan per kind variëren. De gastouder stemt haar organisatie daar op af. De gastouder is vrij haar 
eigen dagritme aan te houden, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de eventuele eigen 

kinderen en gastkinderen.  
Voor kinderen is een vast dagritme belangrijk. Herhaling van ritme en rituelen geeft een gevoel veiligheid en 
herkenning. 

 
Vrij spelen, knutselen, voorlezen op de bank, maar ook bijvoorbeeld brood kopen bij de bakker en de eendjes 

voeren, meehelpen met tafel dekken en de wasknijpers aangeven zijn belangrijke activiteiten. De gastouder geeft 
zelf invulling aan de dag. Uiteraard wordt van de gastouder verwacht dat zij voldoende aandacht en tijd besteedt 
aan de ontwikkeling van de gastkinderen.  

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2023 
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Ontwikkeling kinderen: 
Gastouderopvang is ontwikkelingsgerichte kinderopvang. 
Op verzoek van het gastouderbureau vult de gastouder jaarlijks van elk gastkind een welbevindenformulier in, 
waarbij gekeken wordt hoe het kind zich voelt, maar ook hoe het zich ontwikkelt. Dit formulier wordt door het 
gastouderbureau tijdens de jaarlijkse evaluatie met de ouders besproken. 
Als er zorgen zijn, kan door het gastouderbureau ondersteuning worden gevraagd aan de intern begeleider van 

stichting Kwest. 
 
Kwaliteitseisen gastouderopvang:  
De gastouder moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- In het bezit zijn van een geldig bewijs van deskundigheid voor gastouders (volgens de wettelijke 
bewijsstukken); 

- In het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO aan kinderen (volgens de wettelijke bewijsstukken); 
- Handelt professioneel; 

- Is lichamelijk en geestelijk gezond; 
- Heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan; 
- Is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag; 
- De gastouder respecteert privacygevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan derden; 
- Staat open voor en respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën; 

- Laat kinderen niet alleen en laat het toezicht niet over aan anderen; 
- Is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang; 
- De gastouder is telefonisch goed bereikbaar; 
- De gastouder is in het bezit van verzekeringen met dekking voor aansprakelijkheid en ongevallen, inclusief 

(indien van toepassing) autogebruik; 
- De minimale leeftijd is 18 jaar; 
- Is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ingeschreven in het Landelijk Register 

Kinderopvang en gekoppeld aan stichting Kwest. 
- Draagt zorg voor een verklaring omtrent het bedrag (VOG) voor de volwassen huisgenoten en de structureel 

aanwezigen tijdens de gastouderopvang. Ook zij zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en 
gekoppeld aan stichting Kwest.   

 
Deskundigheidsbevordering: 

Gastouderbureau Kwest vindt dat de kwaliteit en deskundigheid van de gastouder de belangrijkste waarborg is voor 
goede opvang voor kinderen. 
Belangrijk is dat gastouders minimaal eens per twee jaar nascholing volgen, met aandacht voor pedagogisch 
handelen, veiligheid en hygiëne en het signaleren van kindermishandeling. Gastouderbureau Kwest verwacht dan 
ook van haar gastouders dat zij actief deelnemen aan de aangeboden nascholing. 
  
Kwaliteitseisen gastouderbureau:     

Het gastouderbureau heeft een begeleidende, bemiddelende en administratieve functie. Gastouderbureau Kwest 
voldoet aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in het convenant. De taken van het gastouderbureau zijn te lezen 
op de site van stichting Kwest.    
 
Veiligheid gastouderopvang: 
Jaarlijks vindt de risico-inventarisatie en evaluatie  plaats voor veiligheid en gezondheid en hoe te handelen in 
noodsituaties. Dit gebeurt door de bemiddelingsmedewerker op de opvanglocatie. De eerste inventarisatie vindt 

plaats voor aanvang van de opvang. Voor ouders ligt de inventarisatie ter inzage bij de gastouder en op het 
gastouderbureau. 

 

 

 

 

 

 

 


