
Pedagogisch werkplan 

Inleiding 

Dit pedagogisch werkplan geeft aan wat Gastouder Wendy belangrijk vind in het werken met jonge 
kinderen en hoe dit vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk. 
Het geeft de gastouder ondersteuning in het werken. 
Voor de vraagouders van Gastouder Wendy geeft het inzicht hoe er dagelijks gewerkt wordt. 

Doel 

Het doel van Gastouder Wendy is het bieden van kleinschalige kinderopvang in een veilige, rookvrije 
en huiselijke omgeving. Kinderen mogen zichzelf zijn en er is veel begeleiding in hun ontwikkeling. Er 
is veel ruimte om te leren en de kinderen worden hierin voldoende gestimuleerd.  

Visie van Gastouder Wendy 

Ieder kind is bijzonder en door aaneenschakeling van leerzame en leuke activiteiten, krijgen de 
kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Hierbij is een positieve benadering, het aanmoedigen, 
het belonen van positief gedrag een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van een positief 
zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
Bij opvoeden hoort ruimte voor ontdekken/zelfontplooiing , samen doen, maar ook rust, ruimte en 
regelmaat, structuur en consequent zijn. Deze vind ik belangrijk. We gaan iedere dag naar buiten, op 
deze wijze leren ze respect voor de natuur en omgaan met dieren en andere situaties. Ook vind ik het 
belangrijk om waarden en normen te leren aan de kinderen. Hierbij valt te denken aan samen spelen 
samen delen, respect voor elkaar en voor de omgeving/dieren/natuur. 

WERKPLAN 

Emotionele veiligheid 

Gastouder Wendy wil een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarin het kind zichzelf mag zijn, 
dit is de basis waar vanuit het kind de wereld gaat ontdekken. Een fijne en vertrouwde relatie is 
belangrijk met mij als gastouder, ik “zie”en “waardeer” ieder kind zoals het is, en laat dit merken 
door te complimenteren, een knipoog te geven of door een knikje in de richting van het kind te 
geven. Hierdoor merkt het kind dat ik het gezellig vind dat hij/zij er is. Een veilige en vertrouwde 
relatie met mij als gastouder maakt het voor kinderen ook makkelijker om diverse emoties te uiten. 
Op de opvanglocatie staan materialen overzichtelijk opgesteld en hebben doorgaans een vaste plek. 
De bakken die in de open speelgoedkast staan, zijn doorzichtig zodat de kinderen goed kunnen zien 
wat er in zit, waar ze mee willen spelen. 

Tijdens de dagen dat er opvang geboden wordt, ben ik het vaste en vertouwde gezicht, voor zowel 
de kinderen als de ouders. Door de kleine groepssamenstelling leren de kinderen elkaar snel kennen. 
Dit bevorderd het gevoel van veiligheid. 
De onderlinge goede sfeer wordt gestimuleerd door samen te eten/drinken, samen te knutselen, met 
z’n alle naar buiten om te spelen, maar ook door gezamenlijk op te ruimen. 

Voor emotionele veiligheid is structuur en voorspelbaarheid hoe de dag verloopt van groot belang, 
voorspelbaarheid geeft houvast en duidelijkheid. 
Door vaste patronen en rituelen in te bouwen “weet”het kind “wat er l 
Komt”en krijgt het meer overzicht. 



Bij Gastouder Wendy wordt gewerkt met een globaal dagschema, de diverse onderdelen van de dag 
hebben een ongeveer vast tijdschema en kerende rituelen, bv voor het eten/drinken zingen we het 
smakelijk eten liedje waarna we gaan eten/drinken. 
 
Persoonlijke competentie 
 
Elk kind is uniek en bijzonder. Steeds zal ik nieuwe dingen ondernemen of aanreiken om te zien waar 
de interesse van het kind ligt en het interessegebied vergroten. Door te ontwikkelen oefenen 
kinderen veel en mogen ze trots zijn op wat ze kunnen. Ik stimuleer de ontwikkeling en zorg voor een 
uitdagende opvangomgeving. Ze leren hun eigen mogelijkheden kennen door te onderzoeken en te 
spelen. Ieder kind speelt en leert in zijn eigen tempo en ieder kind doet het op zijn eigen manier. 
Kinderen leren niet alleen door het spel, maar ook door het meedoen aan diverse dagelijkse 
activiteiten. Het aanbieden van de dagelijkse activiteiten zorgt voor ontwikkeling, zelfontplooiing en 
zelfvertrouwen. Door een positieve houding naar de kinderen toe, het belonen en het aanmoedigen 
help ik het kind zelfstandig worden. Wat hij/zij zelf kan, mag het ook zelf doen. Hierin wordt het kind 
gestimuleerd en ondersteund. 
Door in een andere omgeving te zijn bv speeltuin op school leren kinderen communiceren, emoties 
te verwoorden en zonodig voor zichzelf op te komen, ook grenzen aangeven of elkaar te helpen. 
 
Sociale competentie 
 
Iedere dag zijn er meerdere kinderen aanwezig. De kinderen vinden dat wel leuk en gezellig. 
Kinderen leren hoe je samen kunt spelen, hoe je voor jezelf opkomt en kleine ruzies op kan lossen, 
grenzen aan te geven, maar doen elkaar ook graag na, delen vrolijke en ook minder fijne momenten 
met elkaar. We leren ook dat we niet door elkaar heen praten, je soms even moet wachten. Het is 
belangrijk om uit te leggen waarom we dingen doen of laten. Zo leren kinderen elkaar te respecteren 
en te waarderen. Ieder kind is immers anders. 
Naast zelf spelen doen we ook gezamenlijke activiteiten, hierbij kun je denken aan voorlezen, muziek 
maken, voorlezen of een spelletje. Ook baby’s worden hierin betrokken, door bv in de wipstoel erbij 
te zijn. 
Ook is er veel individuele aandacht voor ieder kind, denk aan even samen een kleurplaat maken. Ook 
de verschoonmomenten zijn aandachtmomenten voor het kind, evenals de voedingsmomenten van 
baby’s. er worden liedjes gezongen, geknuffeld of met de baby spelen op de grond of op schoot, bv 
kiekeboe. 
 
Normen en waarden 
 
Normen en waarden zijn ongeschreven regels. Het is van belang dat kinderen leren wat wel en niet 
mag. Ook leren we respect te hebben voor elkaar en alles om ons heen. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen meekrijgen hoe je met elkaar omgaat en hoe je je gedraagt. 
Daarom wordt er altijd aan tafel gegeten, zeggen we elkaar gedag en schreeuwen niet naar elkaar, 
eerst opruimen voordat je aan iets nieuws begint, springen en rennen we niet over de bank en 
salontafel. Ik probeer de kinderen bij te brengen dat we respect omgaan met elkaar, de omgeving en 
de natuur. 
 
 
 
 
 
 
 



Vuil worden 
 
Wanneer ik met kinderen naar buiten ga bestaat de kans dat ze vies worden. Trek uw kind geen 
kleding aan die niet vies mogen worden en zorg dat ze altijd laarsjes bij hebben, want ook mogen ze 
in plassen water lopen/springen. 
 
Eten en drinken 
 
Wij eten op vaste tijden en met elkaar. 
10.00 uur fruit met aanmaak of water 
12.00 uur lunch, 1ste boterham “gezond” 2de boterham wat ze zelf willen, hierbij hebben ze keus uit 
melk of water. 
15.00 uur fruit/koekje en aanmaak /water 
Baby’s volgen hun eigen ritme 
 
Spelen binnen en zeker ook buiten 
 
Gastouder Wendy is voorstander om kinderen zelf te laten kiezen waar ze mee gaan spelen. 
Regelmatig worden er kisten omgewisseld en als kinderen vragen om ergens mee te mogen spelen 
wordt dat zeker gedaan. Ook krijgen ze de kans om hier de grove en fijne motoriek te ontwikkelen, 
zoals het spelen met kralen, kleuren , puzzelen, strijkkralen, huppelen, bal schieten, rennen etc. 
 
Een frissen neus halen is belangrijk, maar ook kunnen de kinderen zich helemaal uitleven, lekker rennen, 
klimmen, in de zandbak spelen. Buiten wandelen doen we ook vaak, lekker naar achter waar we verschillende 
gewassen tegenkomen, bloemetjes plukken en lekker zingen onderweg. 
 
Slapen  
 
De kleintjes hebben slaap nodig. Elk kind heeft zijn vast bedje met schoon beddengoed. Een aparte slaapkamer 
zorgt ervoor dat de kinderen niet gestoord worden tijdens het slapen.  
Het slapen gebeurt volgens het ritme dat uw kind thuis ook heeft. Ook kan het voorkomen dat uw kind het 
slaapje in de wandelwagen doet tijdens een wandeling. 
Uw baby leg ik altijd op de rug te slapen, tenzij de baby echt niet anders wil dan op de buik, mocht dat het 
geval zijn wordt er een formulier ondertekend dat uw kind een buikslaper is. 
 
Hygiëne hoe belangrijk 
 
Vanzelfsprekend is mijn huis schoon, beddengoed en handdoeken worden dagelijks schoon gemaakt. Ook de 
kinderen wordt geleerd om handen te wassen na het plassen, voor het eten.  


