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De 4 pedagogische principes van 
gastouderbureau Oostnederland. 
 
Emotionele veiligheid: kijk ik mag er zijn 
 
Het werken met knusse hoeken bijvoorbeeld een kussenhoek en een 
poppenhoek.  
 
Voldoende en gerichte aandacht aan het kind besteden en zo een band met het kind 
opbouwen. 
 
Een vaste dagstructuur te bieden. Structuur en regelmaat zorgen voor rust en een 
veilig gevoel bij een kind. 
 
Bij het maken van contact gaat u op ooghoogte zitten en neemt u eventueel de 
handjes even in de hand. U spreekt het kind gericht aan door het bij de naam te  
noemen. 
 
Consequent en duidelijk te zijn tegen het kind. “Nee” is “nee”. Vervolgens biedt u 
een uitweg door het geven van mogelijkheden voor een andere activiteit. 
 
Het onvoorwaardelijk geven van steun en aandacht aan een kind. 
 
Vertrouwde relatie tussen kinderen:prettige onderlinge sfeer 
 
 
Vertrouwde relatie tussen gastouder en ouders: ontspannen verhouding 
 
Fysieke veiligheid en gezondheid: risico-inventarisatie;kinderehbo; verklaring 
gedrag 
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Aanleg en vaardigheden stimuleren: kijk,ik voel,denk, 
doe en ontdek 
De taalontwikkeling te stimuleren. Dit kan door te reageren op de geluidjes die een kind 
maakt en hierbij aan te sluiten.  

 
De ervaringen van een kind te benoemen en de pogingen van een kind enthousiast aan te 
moedigen. 

 
Het kind voor te lezen uit boekjes. Het voorlezen stimuleert de communicatie en prikkelt de 
fantasie.  

 
Het stimuleren van het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek van het kind door 
bijvoorbeeld te zingen, dansen en rennen maar ook door te knippen en te plakken. 

  
De kinderen niet uit te sluiten van alle risico’s en er dus ook bewust voor te kiezen niet alle 
risico’s van te voren uit te sluiten. Op deze wijze worden zij voorbereidt op de toekomst 
bijvoorbeeld op school. Maar zij leren op die manier ook met ’gevaarlijke’ situaties om te 
gaan en gevaren in te schatten en af te wegen wat wel en niet kan.   

Het wordt aanbevolen de zelfredzaamheid te bevorderden. Bijvoorbeeld door kinderen te 
laten eten met mes en vork, door ze te laten helpen bij het bereiden van eten en ze de 
gelegenheid te geven tot klimmen en klauteren.  
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Ontwikkelen van sociale vaardigheden: kijk, ik kan 
het wel  
Het mogelijk te maken dat de kinderen in het gezin met elkaar kunnen spelen. De gastouder dient 
het samenspel met andere kinderen te stimuleren en hier vooral in de basisschoolleeftijd veel 
aandacht aan schenken.  

 
Een goede band met tussen de ouders en de gastouder te ontwikkelen. De communicatie over en 
weer tussen gastouders en kind is hierbij van groot belang.  

 
Het kind verantwoordelijkheden te geven, door het kind bijvoorbeeld te laten helpen bij activiteiten 
of wat ook zeer wenselijk is: kinderen elkaar te laten helpen.  

Het kind zelf dingen op te laten lossen waardoor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot 
wordt 

De zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Bijvoorbeeld door kinderen te leren zelf hun kleding 
en schoenen aan te doen. Mocht het niet meteen lukken dan dit blijven proberen & stimuleren. 

 

Normen en waarden aanleren: kijk, ik weet wat wel en 
niet mag 
Het aanleren van basale en universele regels zoals dat je elkaar bijvoorbeeld geen pijn mag 
doen en dat het niet juist is speelgoed van een ander kind af te pakken.  

 
Kinderen bewust te maken van de verschillen in culturen door bijvoorbeeld thema’s in de 
vakantie op de buitenschoolse opvang of door het voeren van gesprekken.  

Het spelen van een gezelschapsspelletje en daarmee leren wachten op je beurt. Tevens 
leren dat soms verliezen erbij hoort. 
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Bij de maaltijd dient het kind te leren netjes aan tafel te zitten en met bestek om te gaan. 

Hen te leren goed en duidelijk te vragen wanneer ze iets van de ander gedaan willen 
hebben. 

 
Hen te leren aan een ander te zeggen wat ze wel en niet prettig vinden. 

 

Jan van der Velde. 

Sandra van der Velde. 


