
Pedagogisch beleidsplan  
Gastouderopvang VALEBA 
 

Bij VALEBA staan de 3 R’s hoog aan het vaandel 

RUST, REGELMAAT EN REINHEID. 

 

VALEBA besteed in de praktijk aandacht aan de 4 pedagogische basisdoelen: 

1. Bij VALEBA staat emotionele veiligheid van het kind op nummer 1. Alleen wanneer een kind 
zich veilig voelt kan er sprake zijn van een goede relatie tussen gastouder en kind. Door de 
kinderen een tweede thuis te geven met warmte en geborgenheid speel ik actief in op deze 
basisbehoefte van het kind. 
 
Ook probeer ik zoveel mogelijk te werken met ik-boodschappen, welke een veilig klimaat 
scheppen voor het kind. Door ik-boodschappen te gebruiken leert een kind de behoeften van 
een ander te begrijpen, voelen zij zich minder snel afgewezen en voorkom je dat ze in de 
verdediging schieten. Ik-boodschappen zorgen voor een veilig klimaat voor de kinderen, 
waardoor zij zich emotioneel veilig zullen voelen.  
 

2. Het is belangrijk dat kinderen persoonlijke kwaliteiten ontdekken en versterken. Dit doe ik 
op verschillende manieren: 
 
- Het stimuleren van de motorische ontwikkeling, door: veel te wandelen, spelen met 
verschillende bouwmaterialen, balspellen spelen (rollen, gooien en vangen) en het 
aanbieden van verschillend speelmateriaal, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 
 
- Het stimuleren van de creatieve ontwikkeling, door: spelen met zand, verven, kleien, 
tekenen en kleuren. 
 
- Het stimuleren van de taalontwikkeling, door: interactief voorlezen, werken aan 
verhaalbegrip, het luisteren naar muziek, het zingen van liedjes, rijmspelletjes en 
verschillende woorden aanbieden en vaak herhalen. 
 
- Het bevorderen van het getalbegrip, door: tellen, rekenspellen spelen, het opzeggen van de 
tel rij tot 10, etc.  
 
- Het bevorderen van het cyclisch tijdsbesef, door: te oefen met de dagen van de week, de 
maanden van het jaar, de verschillende seizoenen, etc.  
 
Bij deze onderdelen wordt natuurlijk telkens goed gekeken naar het beginniveau van het kind. 
 

3. Bij VALEBA werk ik met verticale groepen, van de leeftijd 0 tot 4. Dit houdt in dat jongere 
kinderen de mogelijkheid krijgen om te leren van oudere kinderen. Ook geeft het de 
mogelijkheid aan oudere kinderen om kleinere kinderen te helpen, iets wat zij vaak erg leuk 



vinden en wat tevens zeer leerzaam is. 
 
Samen spelen en samen delen is erg belangrijk en wordt goed begeleid en ondersteund bij 
VALEBA. Kinderen leren dat speelgoed gedeeld dient te worden, en dat zij tijdens het spel 
ook aan de gevoelens van anderen moeten denken. Hierdoor wordt er actief gewerkt aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
 

4. Bij VALEBA zijn er vaste regels en gelden er bepaalde normen en waarden, welke over 
worden gebracht aan de kinderen. Kinderen houden van stabiliteit en ervaren rust wanneer 
de regels duidelijk zijn en vaak herhaald worden. Ik leer de kinderen wat wel mag en wat niet 
mag, en leg hierbij ook uit waarom dit zo is.  
 
Bij VALEBA wordt er onder andere veel waarde gehecht aan: 
- Dankjewel en alsjeblieft zeggen 
- Sorry (durven) zeggen 
- Luisteren naar de gastouder 
- Samen spelen; niemand buitensluiten 
- Elkaar helpen 
- Eerlijk zijn, zowel naar elkaar als naar de gastouder 

 
 
 

 
 

 
 


