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Inleiding  

  

Mijn naam is Anja Sipkema en ik ben moeder van 2, inmiddels volwassen kinderen en ik heb 

3 kleinkinderen.  

Ik ben al 28 jaar gastouder en hierin sinds een aantal jaar zelfstandig ondernemer. 

Gastouderopvang De Kinderkeet is een kleinschalige opvang waarbinnen uw kind veel 

aandacht kan krijgen.  

Voordat ik gastouder werd was ik ziekenverzorgende IG, maar toen mijn eerste kind geboren 

werd ben ik hiermee gestopt. Hoewel ik mijn werk als ziekenverzorgende erg leuk vond, lag 

mijn passie toch bij kinderen. Al snel kwam mijn eerst gastouder”klus” om de hoek kijken.                                

In 2010 heb ik mijn diploma Zorg en Welzijn gehaald en ook ben ik in het bezit van een 

kinder EHBO diploma. Ook ben ik in het bezit van een diploma kindercoach. Mocht u vragen 

hebben of in zee willen gaan met gastouderopvang De Kinderkeet dan kunt u contact 

opnemen met mij via het contactformulier op mijn website (www.de-kinderkeet.nl) of via 

een mail naar info@de-kinderkeet.nl . Op mijn website staan ook mijn overige gegevens.  

  

Visie  

  

Mijn visie wat betreft de  opvang van kinderen is het aanbieden van een veilige, knusse, 

gezellige omgeving, waarin een kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier kan 

ontwikkelen en uitgroeien tot een unieke persoonlijkheid.  

  

Opvoedingsdoelen  

  

Waarborgen van emotionele veiligheid  

Om de wereld om hun heen te kunnen verkennen en ontdekken hebben kinderen een grote 

behoefte aan geborgenheid en veiligheid nodig. Door samenwerking met de ouders en door 

goed te luisteren naar het kind raken we snel vertrouwd met elkaar. Hierdoor kan ik 

rekening houden met de individuele persoonlijkheid van het kind. Ook een vaste dagindeling 

draagt bij aan de emotionele veiligheid. Het biedt kinderen structuur, zekerheid, houvast en 

rust. Ook vaste rituelen bij bijvoorbeeld het naar bed brengen of bij het uitzwaaien van de 

ouders helpen het kind hierbij. Door de huiselijke omgeving voelt het kind zich snel prettig 

en veilig genoeg om te gaan spelen, ontdekken en ondernemen.  

  

  

  



Het ontwikkelen van persoonlijke competentie  

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo en op zijn eigen manier. Doordat ik de 

kinderen goed leer kennen kan ik goed inschatten wat de individuele behoeften zijn en daar 

rekening mee houden en op in spelen. Door de natuurlijk aanwezige nieuwsgierigheid van 

kinderen te stimuleren en hun te helpen, indien nodig, kunnen ze met een veilig gevoel de 

wereld ontdekken en zich ontwikkelen. Ook het aanbieden van uitdagende activiteiten en 

passende bezigheden helpen bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Spelen en 

rennen, maar ook bouwen en knutselen stimuleren de grove en fijne motoriek. Vaste 

rituelen en regels, maar ook een vast dagritme maken dat kinderen zich veilig voelen. Door 

samen met andere kinderen te spelen leren ze met elkaar samen werken. Zo leren ze dingen 

van elkaar en zullen daardoor steeds zelfstandiger worden.  

  

Het ontwikkelen van sociale competenties  

Het samen spelen met andere kinderen of zelfs meerdere kinderen leert kinderen sociale 

vaardigheden zoals delen, rekening houden met elkaar en conflicten oplossen. Door het 

aanbieden van passende gezamenlijke activiteiteiten zoals bv samen eten, voorlezen of een 

spelletje doen ontdekt het kind dat samen dingen doen gezellig is en spelenderwijs leren ze 

rekening met elkaar te houden. Deze activiteiten kunnen zich binnen afspelen zoals 

spelletjes of knutselen of buiten zoals samen in de zandbak of voetballen.  

  

Overdracht van normen en waarden  

Iedereen krijgt van huis uit normen en waarden mee. Ook bij gastouderopvang De 

Kinderkeet werken we aan normen en waarden en gelden regels. Door de interactie met mij 

en de andere gastkinderen leren kinderen spelenderwijs zich te houden aan regels en maken 

ze kennis met grenzen, van een ander, maar ook van zichzelf. Kinderen hebben behoefte aan 

duidelijkheid en grenzen. Door zelf het goede voorbeeld te geven en consequent te zijn help 

ik ze daarbij. Met een positieve benadering en complimentjes leren kinderen welk gedrag 

gewenst is. We pakken geen dingen van elkaar af, doen elkaar geen pijn en maken geen 

dingen stuk zijn een aantal van die regels.  

  

  

  

  

  

  

  



    

Werkwijze  

  

Dagindeling  

  

*Brengen/komen van de kinderen  

*Activiteiten  

*Fruit eten en drinken  

*Activiteiten  

*Lunch  

*Middagslaapje *Fruit 

eten en drinken  

*Activiteiten.  

*Weer naar huis.  

  

De activiteiten verschillen per kind/ kinderen per dag. Als we binnen spelen kunnen we 

spelen met auto’s , poppen, duplo, knutselen enzovoort. Als het weer het toelaat gaan we 

buitenspelen. Is het echt mooi weer gaan we ook wel eens naar de kinderboerderij of de 

speeltuin die op loopafstand is. Wat we zowel binnen als buiten doen is uiteraard afhankelijk 

van de behoefte/ interesse van het kind/kinderen.  

Het slapen van kinderen gebeurt in overleg met de ouders op een eigen kamertje en in een 

eigen bedje.  

Als het kind niet zindelijk is worden de luiers naar behoefte verschoond en in overleg met de 

ouders werk ik uiteraard ook mee aan de thuis gestarte zindelijkheidstraining. Het brood, 

fruit, avondeten en eventuele tussendoortjes worden indien gewenst mee gegeven door de 

ouders of schaf ik aan in overleg met de ouders. Baby voeding en andere baby 

benodigdheden worden mee gegeven van huis.  

  

Ziekte  

Bij ziekte van het kind moet er altijd overleg plaats vinden tussen ouder en gastouder. 

Samen besluiten we dan wat te doen. Soms is de aandacht die een ziek kind nodig heeft niet 

te bieden in een groep, denk bv aan het halen/brengen van andere kinderen van/naar 

school. Of het kind is zo ziek dat de drukte van de groep niet wenselijk is. We kunnen dan 



samen overleggen hoe/ of we dit op kunnen lossen. Mocht het kind tijdens de opvang ziek 

worden dan neem ik contact op met de ouders en overleggen we wat te doen.  

Mocht ik zelf ziek zijn of door een andere oorzaak geen kinderen op kunnen vangen dan 

hoort u dat uiteraard zo spoedig mogelijk van me. 

 

Verklaringen 

Mocht het kind medicijnen nodig hebben die ook op de opvang gegeven moeten worden 

dan krijgt u van mij een medicijnverklaring die ingevuld en getekend moet worden. Dit geld 

ook voor inbakeren, vervoer, buitenspelen en privacy.  

  

Achterwacht  

Mocht ik tijdens de opvang met spoed weg moeten (bv met een kind naar de dokter voordat 

de ouders aanwezig kunnen zijn) dan heb ik een achterwacht. Zij vangt de kinderen dan op 

en neemt contact op met de ouders (als ik daar zelf geen tijd voor heb). Ouders kunnen dan 

zelf beslissen of zij naar huis komen om de zorg voor hun kinderen over te nemen of dat zij 

iemand sturen om hun kind te halen. Voor kortere tijd kan de achterwacht ook de zorg op 

zich nemen. 

 

Veiligheid  

Het is belangrijk dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Om dit te 

kunnen waarborgen wordt gastouderopvang De Kinderkeet 2 keer per jaar bezocht voor 

huisbezoek en risico-inventarisatie. Ook de GGD controleert of alles nog in orde is. Hierbij 

wordt onder andere gekeken naar de geldigheid/aanwezigheid van de benodigde VOG’s 

(verklaring omtrent gedrag), aanwezigheid/geldigheid van een EHBO diploma en of de 

omgeving wel veilig is. Deze inspectierapporten kunt u lezen in het landelijk register 

kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) waar ik ingeschreven sta onder nummer  

200365022. Verder werk ik met een protocol kindermishandeling. Hierin staat welke stappen 

ik moet ondernemen bij een vermoeden van mishandeling.  

  

Privacy  

De privacy van ouders en kinderen wordt bij kinderopvang De Kinderkeet gewaarborgd. Wat 

binnen de opvang besproken wordt blijft privé. Mocht er een noodzaak zijn tot anders 

handelen dan gebeurt dit altijd in overleg.  

  

  

  


