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1 Inleiding 
 
 
Wie is Berend Botje? 
Kinderopvang Berend Botje is in 1992 als gastouderbureau gestart in West-Friesland en is 
uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van kinderopvang in Noord-Holland. Naast 
kleinschalige en flexibele gastouderopvang, bieden we ook verschillende vormen van 
opvang in kindercentra aan. Deze verkorte versie van het ‘Pedagogisch beleid’ beschrijft in 
hoofdlijnen de pedagogische visie voor het gastouderbureau. Het reguliere pedagogisch 
beleid geeft meer informatie en kan bij het gastouderbureau worden opgevraagd. 
 
Wat doet Berend Botje? 
Berend Botje biedt kinderopvang die een aanvulling is op de opvoeding thuis en op school, 
waar kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Maar vooral bieden wij 
kinderopvang waar kinderen met plezier naar toe gaan.  
 
Wilt u het volledige pedagogisch beleid van Berend Botje ontvangen? 
Dat kan. Wij mailen het graag naar u toe. Stuurt u uw verzoek hiervoor s.v.p. naar 
kinderopvang@berendbotje.nl. 
 
 

2 Pedagogische visie 
 
Kinderopvang in Nederland is in 2005 in de Wet kinderopvang vastgelegd. Om de kwaliteit 
van de kinderopvang te waarborgen worden in het pedagogisch beleid de vier opvoeddoelen 
van prof. dr. Riksen-Walraven beschreven. In de komende hoofdstukken beschrijven wij 
onze pedagogische visie en opvoeddoelen en lichten wij toe hoe wij daar in de praktijk mee 
omgaan. 
 
2.1 Visie op kinderopvang 
Kinderopvang vormt samen met het gezin en het onderwijs de driehoek die de 
opvoedingsomgeving van kinderen wordt genoemd. Zowel kinderopvang, het gezin als het 
onderwijs wil kinderen een veilige omgeving bieden waar ze leren, spelen en opgroeien. 
Berend Botje gaat uit van gezamenlijk partnerschap met gezin en onderwijs. Wij streven naar 
een goede samenwerking met ouders en willen een betrouwbare partner zijn voor kinderen 
en hun ouders. Tot slot vinden wij het erg belangrijk dat een kind met plezier naar een 
gastouder van Berend Botje gaat. 
 
2.2 Visie op kinderen 
Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Het is van nature 
nieuwsgierig en wil zijn of haar omgeving ontdekken. Ook zoekt het contact met mensen om 
zich heen en heeft een drang om zelfstandig te worden.  
 
Ieder kind beschikt ook over basiscompetenties om zich verder te ontwikkelen. Deze 
vaardigheden moeten naarmate het kind opgroeit de kans krijgen zich te ontwikkelen. 
Kinderen groeien onder meer door te spelen en te onderzoeken. 
 
Ieder kind is uniek met eigen interesses en talenten. Daarom heeft ieder kind dan ook een 
eigen benadering nodig. Hoe het kind deze talenten ontwikkelt hangt af van de eigen 
interesses. Maar ook de omgeving en de maatschappij waarin een kind opgroeit vormen het 
kind in belangrijke mate. 
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2.3 Visie op opvoeden binnen de kinderopvang 
Kinderopvang is een belangrijke medeopvoeder van het kind. Gastouders van Berend Botje 
creëren een omgeving die voor het kind uitnodigend, vertrouwd en tegelijkertijd stimulerend 
is. Zij observeren een kind om te zien wat hem of haar bezighoudt en gaan daar op in. Zij 
dragen materiaal aan en zetten de kaders neer waarbinnen het kind samen met andere 
kinderen veilig kan spelen en experimenteren.  
 
Bij Berend Botje staan vier belangrijke opvoeddoelen op de voorgrond. Deze bespreken we 
in het volgende hoofdstuk. 
 
 

3  Pedagogische doelen 
 
3.1 Het opvoeddoel: emotionele veiligheid 
Het eerste en meest basale opvoeddoel van Kinderopvang Berend Botje is: 
  
  “Kinderen voelen zich emotioneel veilig in de opvang” 
 
Het is belangrijk dat een kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt in de opvang. Als hier 
niet aan voldaan kan worden zal het kind zich terugtrekken of juist voortdurend grenzen 
opzoeken in zijn zoektocht naar voorspelbaarheid en houvast. Een kind dat zich veilig voelt 
gaat spelen, ontdekken en leren. Kortom: emotionele veiligheid is het eerste en belangrijkste 
opvoeddoel in de kinderopvang. 
 
In de praktijk 
De gastouder werkt aan emotionele veiligheid door het vaste gezicht en aanspreekpunt van 
een kind te zijn. De gastouder heeft aandacht voor de individuele behoeftes van een kind en 
gaat in op zijn of haar vragen. Als een kind moeite heeft met wennen vraagt zij bijvoorbeeld 
vertrouwde knuffels of speelgoed mee te nemen of ze bezoekt een keertje het ouderlijk huis. 
De gastouder geeft een kind het gevoel dat het er mag zijn.  
 
Naast het vaste gezicht van de gastouder dragen ook de andere bekende kinderen bij aan 
emotionele veiligheid. Hierdoor krijgt een kind de kans om vriendschappen te ontwikkelen. 
Door groepsactiviteiten te doen waarbij er aandacht is voor elkaars plezier en verdriet leert 
een kind om te gaan met de emoties van een ander en ontstaat er een groepsgevoel. 
 
De inrichting van de opvangruimte is kindvriendelijk, bekend en vertrouwd. Een kind kan er 
veilig en ongestoord spelen. Er is speelgoed dat past bij de leeftijd. Ook is er aandacht voor 
de fysieke veiligheid van kinderen. Jaarlijks worden de ruimtes gecontroleerd op veiligheid 
en hygiëne.  
 
Tot slot draagt de dagstructuur bij aan de emotionele veiligheid van een kind. Er is een 
herkenbaar dagritme waarbinnen ruimte is voor (spontane) activiteiten. Bij de activiteiten 
wordt rekening gehouden met de behoeften en de ontwikkeling van een kind. Er is aandacht 
voor de gewoontes en rituelen van een kind, maar ook voor specifieke “life-events” zoals de 
geboorte van een broertje of zusje. Hierdoor voelt een kind zich thuis bij de gastouder. 
 
3.2 Het opvoeddoel: persoonlijke competenties ontwikkelen 
Het tweede opvoeddoel dat Berend Botje nastreeft is: 

 
“Kinderen de gelegenheid bieden persoonlijke competenties te ontwikkelen” 

 
Persoonlijke competenties zijn eigenschappen zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, 
zelfkennis, flexibiliteit, veerkracht en creativiteit. Door te spelen en experimenteren 
ontwikkelen kinderen persoonlijke competenties, waarmee ze zich kunnen aanpassen aan 
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verschillende situaties en problemen kunnen oplossen. Het is belangrijk om deze al jong te 
ontwikkelen zodat kinderen later goed in de maatschappij kunnen meedoen.  
 
In de praktijk  
Spel is een belangrijk middel om persoonlijke competenties zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit 
en creativiteit te ontwikkelen. Kinderen oefenen en perfectioneren vaardigheden tijdens het 
spel. Spelen is daarom een waardevol leermoment. Kinderen leren flexibel in te springen op 
een spelsituatie, iets wat ze later als volwassene ook moeten kunnen. 
 
De inrichting van de opvangruimte, het speelgoed en de activiteiten stimuleren ook de 
persoonlijke competenties. Het speelgoed en de activiteiten passen bij de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind. Gastouderopvang biedt kinderen bij uitstek een veilige, 
maar ook dynamische omgeving. Er worden regelmatig uitstapjes gemaakt.  
 
Gastouders kennen de kinderen goed en weten precies wat ze moeilijk vinden. Ze kunnen 
daarom goed inspringen op de individuele behoeften en interesses van de kinderen. Ze 
ondersteunen de kinderen in hun ontdekkingstocht naar hoe de wereld werkt. Ze sturen 
kinderen door vragen te stellen, aanwijzingen te geven of door juist niets te zeggen.  
 
3.3 Het opvoeddoel: sociale competenties ontwikkelen 
Het derde opvoeddoel dat Berend Botje nastreeft is: 

 
“Kinderen de gelegenheid bieden sociale competenties te ontwikkelen” 

 
Met sociale competenties worden sociale kennis en vaardigheden bedoeld, zoals 
samenwerken, communiceren, zich in een ander verplaatsen, ruzies voorkomen of oplossen. 
Kinderen groeien op in een gemeenschap en behoren vaak tot groepjes. Om in deze 
groepen goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat kinderen sociale competenties 
ontwikkelen.  
 
Hoewel kinderen sommige sociale kennis of competenties al bezitten, krijgen ze in het spel 
veel gelegenheid om te oefenen. Zo breiden ze hun sociale kennis uit. De gastouder luistert, 
stimuleert, observeert, geeft het goede voorbeeld en grijpt in als dat nodig is. Zij zorgt voor 
een vertrouwde en veilige groepssfeer. 
 
In de praktijk 
Bij de gastouder spelen kinderen vaak met bekende leeftijdsgenootjes. Als er geen 
leeftijdsgenootje is kan er eventueel een vriendje van school of uit de buurt komen spelen. 
Zo hebben kinderen bijna altijd een paar speelkameraadjes met wie ze sociale competenties 
oefenen en uitbreiden. Door de kleinschaligheid van de gastouderopvang kennen de 
kinderen elkaar goed. Kinderen communiceren beter als ze elkaar goed kennen. Het spel 
verdiept zich.  
 
Daarnaast hebben kinderen bij de gastouder ook vaak met een jonger of ouder kind te 
maken. Dit geeft kinderen veel gelegenheid om zich te verplaatsen in anderen. Ze leren 
hulpvaardig te zijn voor de jongste kinderen, ze leren van de vaardigheden van de oudere 
kinderen. Ze leren van de verhalen en ervaringen van anderen. Daarmee zijn kinderen 
elkaars eerste en belangrijkste opvoeder.  
 
De gastouder, als tweede opvoeder, heeft de taak om het samen spelen in goede banen te 
leiden. Dit vergt pedagogisch inzicht van de gastouder. Zij moet op de juiste momenten 
ingrijpen en het goede voorbeeld geven als de situatie uit de hand loopt. Op andere 
momenten trekt zij zich juist terug zodat de kinderen leren wat wel en niet werkt om een 
situatie op te lossen. De gastouder stimuleert activiteiten waarbij kinderen samen spelen of 
elkaar moeten helpen.  
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3.4 Het opvoeddoel: eigen maken van normen en waarden 
Het vierde opvoeddoel dat Berend Botje nastreeft is: 

 
“Kinderen de gelegenheid bieden zich normen en waarden eigen te maken” 

 
Kinderen leren al vroeg de normen en waarden kennen van het gezin waarin ze opgroeien. 
Ze weten al snel wat wel en niet kan of mag. Zo leren ze bijvoorbeeld dat schoppen niet mag 
en dat samen speelgoed delen juist gewaardeerd wordt. Ze maken zich deze normen en 
waarden eigen. Als kinderen ouder worden, wordt hun leefomgeving groter en leren ze dat er 
elders soms andere normen en waarden gelden.  
Hier ligt een belangrijke taak voor de kinderopvang: kinderen leren dat andere normen en 
waarden niet per definitie slechter of beter zijn. Afhankelijk van de reacties uit hun omgeving 
leren ze de grenzen van goed en slecht en komt de morele ontwikkeling op gang. De 
gastouder heeft hier een belangrijke voorbeeldfunctie in. 
 
In de praktijk 
Gastouders dragen net als ouders in de praktijk op veel verschillende manier normen en 
waarden over aan kinderen. Dit varieert van omgangsvormen, niet weggaan zonder gedag te 
zeggen, tot praktische situaties, zoals handen wassen nadat je naar het toilet bent geweest. 
Soms verschillen de normen en waarden bij de gastouder met die van de ouders. Dit is voor 
kinderen erg leerzaam. Vaak kunnen kinderen prima omgaan met verschillende regels en 
normen. Als het voor problemen zorgt, zal de gastouder met ouders afspraken maken over 
hoe hier mee om te gaan. 
 
Doordat gastouders en kinderen met elkaar praten over leuke of verdrietige ervaringen 
ontstaan er groepsnormen en waarden. Er is aandacht voor de verschillende gebruiken en 
feestdagen van kinderen uit verschillende culturen. Er zijn afspraken over het respecteren 
van kinderen die anders zijn. Ook hierin stimuleren gastouders de morele ontwikkeling van 
kinderen. 
 
 

4 Pedagogische praktijk 
 
4.1 Gezonde leefgewoontes  
Als gastouderbureau voelt Berend Botje zich medeverantwoordelijk voor de gezondheid van 
de kinderen die onze gastouders opvangen. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde 
leefgewoontes aan te leren. De basis van een gezonde levensstijl wordt immers gelegd als 
kinderen jong zijn. Kinderen die gezond eten, genoeg bewegen en niet dagelijks vele uren 
televisie kijken of computeren: zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren, zitten 
lekkerder in hun vel, hebben minder kans op overgewicht. Daarom vinden wij het belangrijk 
om een aantal uitgangspunten rondom eten en drinken, bewegen, televisie kijken en 
computeren te formuleren.  
 
Eten en drinken 
Kinderen eten en drinken om gezond te blijven en om ervan te genieten. Ze leren hun eigen 
behoeftes en smaak kennen, en keuzes maken. Eten en drinken zijn ook bij uitstek een 
gezellig en sociaal gebeuren. Gezonde leefgewoontes met betrekking tot eten en bewegen 
zijn essentieel voor een goede ontwikkeling van kinderen.   
 

 Het eten en drinken dat de gastouder aanbiedt is gezond en gevarieerd. Zo worden er 
bijvoorbeeld zoveel mogelijk volkoren producten, gezond beleg en gevarieerd fruit 
aangeboden.  

 De gastouder geeft het goede voorbeeld en eet daarom zoveel mogelijk met de kinderen 
mee. 
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 De kinderen en gastouder eten en drinken op vaste tijden. Het is belangrijk dat kinderen 
leren op vaste momenten te eten en drinken, dit is onder andere beter voor de tanden. 
Daarnaast is de structuur en het sociale aspect van met elkaar aan tafel zitten goed voor 
kinderen. 

 Het gezonde en gevarieerde voedingsaanbod wordt afgestemd op de energiebehoefte 
van kinderen. Sommige kinderen voelen onvoldoende aan wanneer ze genoeg hebben 
gegeten en hebben daarbij sturing van de gastouder nodig. Ook houdt de gastouder in 
de gaten of de kinderen voldoende drinken op warme dagen.  

 De gastouder is er alert op dat het bereiden en aanbieden van voeding op een juiste en 
hygiënische manier gebeurt.  

 Bij verjaardagen, feestelijke gebeurtenissen en feestdagen horen eigen rituelen. Vaak is 
een belangrijk onderdeel daarvan het eten en het drinken. Feestelijke rituelen versterken 
het gevoel van verbondenheid tussen de kinderen, de gastouder en de ouders. De 
gastouder vraagt ouders om een gezonde traktatie mee te geven. Het wordt 
gewaardeerd als ouders overleggen met de gastouder over de traktatie. 

 Het is belangrijk dat kinderen thuis ontbijten, of bij de gastouder, zodat de spijsvertering 
op gang kan komen en kinderen voldoende energie hebben voor de dag.   

 
Bewegen 
Naast gezond eten is voldoende beweging belangrijk voor een gezond gewicht. Bewegen is 
ook van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor de motoriek 
en het zelfvertrouwen. De gastouder stimuleert gezonde beweeggewoonten door kinderen 
dagelijks, meerdere keren, (buiten) te laten bewegen. Dit gebeurt op een speelse manier. 
Hierbij kan er gedacht worden aan rennen, dansen, klimmen, stoeien, kruipen, fietsen, of 
bijvoorbeeld beweegspelletjes. De gastouder zorgt voor afwisseling tussen rustig en druk 
spel, makkelijkere en uitdagendere spelletjes, alleen of gezamenlijk spelen enz. Ook hierbij 
geldt dat de gastouder het goede voorbeeld geeft en dus ook zelf meespeelt en beweegt.  
 

Televisie, computer en social media 
Bij Berend Botje vinden wij het belangrijk dat kinderen in een beperkte mate beeldschermtijd 
(televisie kijken, computeren, smartphonetijd e.d.) krijgen. Het kan leerzaam en gezellig voor 
kinderen zijn om samen met andere kinderen of de gastouder televisie te kijken, een 
computerspelletje te spelen of social media te gebruiken. Tegelijkertijd is het goed om 
beeldschermtijd beperkt te houden omdat vrij spelen de ontwikkeling van kinderen veel 
breder stimuleert en lichamelijk veel gezonder is. Daarom heeft Berend Botje de volgende 
uitgangspunten opgesteld. 

 De gastouder maakt in overleg met ouders afspraken met de kinderen over hoe lang ze 
mogen kijken, spelen of chatten.  

 De gastouder weet altijd wat de kinderen kijken of welk spelletje ze spelen. En anders 
kijkt zij mee. 

 De gastouder houdt in de gaten dat de programma’s, films, chats en spelletjes passend 
zijn bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Bij twijfel overlegt de 
gastouder met de ouder of met de bemiddelingsmedewerker.. 

 
4.2 Ondersteuning van de gastouders 
Gastouders worden door Berend Botje op verschillende manieren ondersteund bij de opvang 
van kinderen: 

 Gastouders krijgen een basistraining en bijscholing. 

 Gastouders volgen de cursus EHBO aan kinderen. 

 Gastouders volgen de training ‘Vermoeden kindermishandeling’. 

 Gastouders worden uitgenodigd voor thema-avonden. 

 Gastouders worden bij de intake geïnformeerd over de werkwijze van Berend Botje en de 
inhoud van het pedagogisch beleid. 

 Gastouders kunnen de VVE-cursus ‘Startblokken’ volgen. 
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 Gastouders worden geïnformeerd over de richtlijnen, protocollen en afsprakenformulieren 
van Berend Botje. 

 Gastouders worden geholpen bij de voorbereiding op de inspectie van de GGD op de 
opvanglocatie. 

 Er wordt minimaal eenmaal per jaar een risico-inventarisatie gedaan bij de gastouder. De 
risico-inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de 
opvangsituatie en eventueel te ondernemen acties.  

 De gastouder wordt ondersteund bij het koppelingsgesprek met de ouders.  

 Alle bemiddelingsmedewerkers zijn pedagogisch geschoold en komen minimaal twee 
maal per jaar op huisbezoek. 

 De bemiddelingsmedewerker controleert de kwaliteit van de opvang en geeft de 
gastouder adviezen. Zij kijkt naar de competenties van de gastouder, het aantal kinderen 
dat gelijktijdig wordt opgevangen en naar de opvangruimte.  

 De bemiddelingsmedewerker helpt bij het zoeken naar een oplossing bij problemen, 
zorgen of conflictsituaties. 

 Gastouders kunnen pedagogisch advies inwinnen bij de orthopedagoog.  

 Het gastouderbureau is dagelijks bereikbaar voor algemene vragen over de opvang. 

 De gastouder kan veel informatie over de opvang vinden op de website van Berend 
Botje. 

 De gastouder heeft toegang tot een online portaal. Hierin kan zij maandelijks de opvang- 
uren registreren voor accordering door de ouders. Daarnaast kan zij er altijd de laatste 
documenten van het gastouderbureau vinden.  

 De gastouder en de gastkinderen worden verzekerd door een secundaire dekking van 
Berend Botje voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.  

 De gastouder wordt, waar nodig, ondersteund door het uitlenen van bedjes, boxen, 
kinderstoelen, kinderwagens en fietsstoeltjes en kinderspeelgoed. 

 Gastouders ontvangen regelmatig digitale nieuwsbrieven, waarin zij onder andere 
geïnformeerd worden over pedagogische onderwerpen en belangrijke ontwikkelingen.  

 Gastouders worden ondersteund bij het voeren van promotie voor hun gastouderopvang 
onder andere door verstrekking van posters en flyers en door plaatsing van (online) 
advertenties. 

 
4.3 Zorgen om kinderen 
Als een gastouder of ouder zich zorgen maakt om een kind met betrekking tot gedrag, 
ontwikkeling of bijzondere gebeurtenissen kan zij dit met de bemiddelingsmedewerker 
bespreken. Als het nodig is kan de leidinggevende of orthopedagoog ingeschakeld worden. 
Berend Botje werkt met de verwijsindex en met de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
 

5 Pedagogisch kader 
 
5.1 Leeftijdsbeleid 
Gastouders vangen vaak meerdere kinderen tegelijk op. Om ieder kind voldoende aandacht en 
leefruimte te bieden zijn er normen voor het maximaal gelijktijdig opvangen van kinderen. Deze 
normen zijn wettelijk vast gelegd: 

 Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal vijf gastkinderen opgevangen worden in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij eigen kinderen worden meegeteld. Van die vijf 
kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal 
twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft moet zij 
aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder (dus de groep van 0 tot 13 
jarigen).  

 Een gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk 
opvangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar moeten worden meegeteld. Van de zes 
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kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan 
maximaal twee kinderen van 0 jaar. Vriendjes en vriendinnetjes, die tijdens de opvang 
aanwezig zijn, tellen ook mee als zij nog geen 13 jaar oud zijn. 

 
Naast de wettelijke normen kijkt de bemiddelingsmedewerker ook naar de geschiktheid van 
de opvangruimte, de leeftijd van de andere kinderen en de expertise van de gastouder. Is er 
voldoende speelruimte? Welke zorg heeft dit kind nodig en kan de gastouder dit bieden? De 
bemiddelingsmedewerker kijkt of het maximaal aantal op te vangen kinderen geplaatst kan 
worden of dat de gastouder minder kinderen zal opvangen. De bemiddelingsmedewerker 
bekijkt per situatie wat er kan en gewenst is.  
 
5.2 Opvangruimte  
De bemiddelingsmedewerker beoordeelt of de opvangruimte geschikt is voor de kinderen die 
er worden opgevangen. De ruimte moet allereerst kindvriendelijk, veilig en uitnodigend zijn. 
Ook wordt gekeken of de binnen- en buitenruimte past bij de leeftijd van de kinderen. 
Bijvoorbeeld voor kinderen onder de 1,5 jaar moet er een slaapkamer apart van de 
leefruimte zijn. Voor oudere kinderen kan de buitenspeelruimte op loopafstand zijn, zolang zij 
geen gevaarlijke verkeerssituatie onderweg tegen komen. De opvangruimte is hygiënisch en 
rookvrij. Op alle verdiepingen hangen rookmelders. De kinderen kunnen veilig en ongestoord 
spelen.  
 
5.3 Veiligheid en gezondheid 
Voorafgaand aan de plaatsing bij een nieuwe gastouder neemt de bemiddelingsmedewerker 
een risico-inventarisatie af. Zij kijkt naar de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s in de 
opvangsituatie. De risico-inventarisatie wordt ten minste eenmaal per jaar herhaald. Ook zal 
er bij een verhuizing of verbouwing nogmaals gecontroleerd worden op veiligheid, 
gezondheid en hygiëne. Als er onveilige situaties geconstateerd worden, worden er 
afspraken gemaakt om dit te verbeteren.  
 
Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het belangrijk is dat kinderen leren omgaan met 
veiligheidsrisico’s. Kleine, acceptabele veiligheidsrisico’s passend bij de leeftijd en 
verantwoordelijkheid van de kinderen zijn aanwezig. Grote veiligheidsrisico’s worden 
natuurlijk altijd uitgesloten. Zo zal er bij opvang van jonge kinderen wel een hekje om de 
vijver in de tuin staan, maar zal het ovendeurtje van het speelkeukentje niet op het kinderslot 
zitten. 
 
5.4 Achterwachtregeling 
Op de momenten dat er meer dan drie kinderen gelijktijdig worden opgevangen, dient er een 
volwassen achterwacht beschikbaar te zijn. Deze moet in geval van calamiteiten binnen 15 
minuten ter plaatse kunnen zijn. Ook de eigen kinderen en spelende vriendjes of vriendinnetjes 
tellen mee als deze tijdens de opvang aanwezig zijn. De achterwacht is telefonisch bereikbaar 
tijdens de opvangtijden. Indien de gastouder met de kinderen buitenshuis is, dient zij een 
mobiele telefoon bij zich te dragen, zodat zij ook in die situatie direct de achterwacht in kan 
roepen. 
 


