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e woonruimte is de werkruimte van de gastouder en

daar moet jë op een veilige en handige manier kinderen
kunnen verschonen, wassen, laten plassen, eten, spelen

en slapen. En omdat je alleen werkt, moet je vanuit alle ruim-
tes zo veel mogelijk overzicht kunnen houden op de kinderen
elders in het huis of buiten. Het is daarnaast ook beÍangrijk om

de gastkinderen een emotionele en fysieke veilige opvangplek
te bieden, waar zij zich kunnen ontwikkelen. Wat is dat precies

en hoe doe je dat?

Bij #ffirett*ffi**e ve9$Ëq$t*ld gaat het erom dat de gastkin-

deren zich welkom voelen.
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a Bekijk je huis door de ogen van je gastkinderen.

Ga hiervoor door de knieën. Wat valt je op?
: Zet foto's van gastkinderen (en hun familie)

ergens neer of hang ze op
t Hang knutselwerkjes van kinderen op
t Maak van de slaapkamer een geborgen plek,

waar kinderen echt tot rust kunnen komen
é Leg het speelgoed van je eigen kinderen en

andere (breekbare, gevaarlijke, persoon lijke) spu I len

weg, zodat de kinderen er niet aan kunnen komen.
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Het bijzondere van de gastouderopvang is dat je werkt in een woonomgeving.
De gastouderopvang vindt meestal plaats in een gewone gezinswoning bij de
gastouder thuis maar ook wel bij de vraagouder. Dit betekent dat de inrichting
van de woning f lexibel moet zijn: overdag afgestemd op de kinderen en 's avonds
en in het weekend op het gezin.

B Laat het gastkind zijn eigen knuffel van huis mee nemen..
s Zorg voor een plekje voor elgen spulletjes (doos, lade,

plank of iets dergelijks).

lego, knuiselwerkjes, etc.) langer bewaard kunnen worden
s Maak met de kinderen een eigen bloemen- of

moestuinhoekje in de tuin.

Bij fysiek veilige opvang gaat het erom dat de kinderen
zich veilig door de ruimte kunnen bewegen.
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Een aantaltips om een fymËek veË§eqe *ffivffimry te bieden:

, Zorg ervoor dat de ruimtes waar kinderen spelen dusdanig
veilig zijn dat kinderen niet kunnen struikelen, vallen, botsen

of uitglijden.
t Zorgin de keuken voor lades en kasten die beveiligd z'rjn met

een slot of kinderbeveiliging.
, Zorg voor een raambeveiliger, deze voorkomt dat een raam

verder dan IO cm open kan.
r Sommige planten kunnen door hun sap, geur of stuifmeel een

allergische reactie ultlokken. Kijk uit met het in huis halen van

veldboeketten: ze kunnen veel allergeen stuifmeel versprei-

den. Let ook op giftige planten in de tuin.
* Controleer meubilair, zoals kasten en tafels, op scherpe hoe-

ken op kruip- en loophoogte. Deze scherpe hoeken en pun-

ten kunnen worden beschermd met tafelhoekjes. Ga ook na

of meubels wel stabiel zijn en bijvoorbeeld niet omgetrokken

kunnen worden. Je kunt meubels ook verankeren aan de muur

met speciale hoekstukken. Zorg er verder voor dat er vol-

doende loopruimte is rondom het meubilair.

É Zorg voor een persoonlijke, veilige opbergplek voor school-
spullen. Zotgvoor ruimte waar projecten (puzzels,



De opvangplek moet kinderen ook uitnodigen om verschillende
vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen en zelfstandigheid
op te bouwen. Daarom moet de omgeving hiervoor moqelijkheden
geven: met dr','ers speeimeteriaal. met ruimte rvaar kinderen rustig
kunnen spe e. e^ ,ia3'za:r:-',s c. .---a- -::,,,en en met hoe-

ken voo' .e-::- :-:: ::: . :=::- ::: :::- :::::^^::, :':è.
bouwnoe<.4:'+. -::-:- .:^ .:'s-- :-:: ::':.1:- ::,:-;:
moet je met de .' :^: "; .a' ':: ^L s 'el.e- n; ^:-l:- -.: :3
behoefte, de,,,ei ;g-e'- a^ -:: r,::e.'inden \,,an a,le n.-:3-:-.

Zorg voor een veilige ! eí ,,,aaT kinderen kunnen spelen zonder
door de grotere kindei-er 3-. e' qelopen te worden.
Wissel het speelgoed af en be,,,aar het speelgoed in kratten,
lades of op een andere ovefz c^:e :jke en voor het kind

herkenbare manier.

Zorg voor voldoende ruimte binnen en/of buiten voor de kinderen
om te lopen achter een loopkarretje, een poppenwagen of om te
fietsen.

Zorg voor ruimte op de grond voor grote puzzels, het spelen met
auto's en bouwmateriaal.

Behalve bewegingsruimte hebben kinderen in deze leeftijd ook
een (eigen) plek nodig waar ze rustig en ongestoord iets kunnen
maken, Iezen, schrijven of laten liggen zonder dat de allerklein-
sten erbij kunnen.
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