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DE GASTOUDER

Het belang
van het ped"gogisch kader
In deze rubriekbelicht de Gastouderacademie telkens een hoofdstuk uit het pedagogisch
kader voor de gastouderopvang. Deze eerste keer: het belang van het pedagogisch kader.
TEKST CLARINE DE LEVE EN HELEEN ABRAHA'IASE (GASTOUDERACADEAAIE VAN VYVOJ, ONDERZOEKEN, OPLEIDEN EN VERNIEUWING)

Coede opvang bieden doe je niet zo maaL Ceen kind en

familie is gelijk. Elke dag is anders. Bij een gastouder krijgt
het kind de gelegenheid om nieuwe dingen mee te maken.

En als er meerdere kinderen zijn, leert het met andere

kinderen om te gaan, samen te spelen en nog veel meer.

Tussendoor organiseert de gastouder haar eigen gezin of
het huishouden van de ouder(s).

Dat is toch niks bijzonders? Dat deden de volwassenen

in grote gezinnen vroeger toch ook? Het verschil tussen

toen en nu, is dat het niet om de opvoeding van de eigen

kinderen gaat. Dat je niet bijvoorbeeld als familielid oÍ
buurvrouw even op de kinderen van een ander past, maar

als gastouder met kennis van zaken en betrokkenheid bij

het kind.

Hoe kun je dit op een veràntwoorde manier doen?

Daarvoor is het P e d agogi sch kad e r gasto u d e ro pv an g
ontwikkeld. Het biedt praktische informatie en achter-

grond ken n is, waarmee gasto uderbu reaus en gasto uders

kunnen nadenken over de manier waarop zij de opvang
willen organiseren en inhoud geven. Het pedagogisch

kader biedt een leidraad voor het pedagogisch beleidsplan

van het gastouderbureau, het dagprogramma tijdens de

opvang, en onderwerpen voor deskundigheidsbevordering.

En niet in de laatste plaats: veel stoÍ voor gesprekken met
ouders en collega-gastouders.

Wat vinden gast-

ouders ervan?

Dineke Korf,

gastouderbureau

De Bult:
'Door het pedagogisch
kader kun je als
gastouderbureau

echt ergens voor staan.
lkben nu minder
"bang" om ons
pedagogisch beleid uit
te leggen.'

Heidi Loosman,
Gastouderbureeu
De Bult:
'lkben er meer over
gaan nadenken en

go nu in het beleids-
plan specifieker
beschrijven hoe er
wordt gewerkt.'

II'IIJN TIP
'Gebruik het pedagogisch

kader als inspiratiebron om

te beschrijven waar je als

bureau echt voor staat en durf
je daarin te onderscheiden.

Hoe ik dat zelf doe? Aan de

hand van de vier pedagogische

doelen en daarbinnen de

interactievaardigheden schrijf
ik een specifiek pedagogisch

plan. Daarmee kan ik de

ouders concreet duidelijk
maken wat ik van hen
verwacht tijdens de opvang.

Er is ruimte voor eigen

ontwikkeling. niet alleen va-n

de kinderen, maar ook van de

gastouders. Daarvoor geef ik
dankzij het pedagogisch kader

praktische handvatten.'
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