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1) Welkom 
 
Mijn naam is Ilonka van Baak, ik ben 50 jaar. Sinds 2010 ben ik werkzaam als gastouder. 
Voorheen heb ik altijd op kantoor gewerkt, maar het zorgen, begeleiden en genieten van 
kinderen heeft mij in 2010 doen besluiten om te gaan beginnen als gastouder.  
Ik heb de HAVO gevolgd en daarna een opleiding voor Directie Secretaresse. Voordat ik aan 
het werk ging als gastouder, heb ik de benodigde papieren gehaald. Zorg en Welzijn niveau 2 
heb ik met een goed resultaat afgerond. Door middel van meerdere cursussen hou ik mezelf 
up to date.  
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Om mijn pedagogisch handelen te onderbouwen houd ik de 4 opvoedingsdoelen altijd voor 
ogen : 
 
Emotionele veiligheid (EV)  
 
Een kind kan zich veilig voelen bij mij, omdat ik er altijd ben, zodat het kind niet steeds een 
ander gezicht hoeft te zien. Ook de aanwezigheid van andere kinderen maakt het gezellig. 
Mijn huis is niet te groot, waardoor de kinderen weten waar ze alles kunnen vinden. Door dit 
alles ontstaat er een goede basis, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Persoonlijke competentie (PC) 
 
Speeltjes en materialen te laten voelen aan babies.  
Dreumesen en peuters zelf laten kiezen welk leesboek er voorgelezen wordt. Helpen met 
grenzen te verleggen, steeds een stapje moeilijker, bijvoorbeeld met puzzelen. Als een kind 
talent heeft, dit talent te erkennen en er extra aandacht aan geven.  
De kinderen te stimuleren om zelfstandig activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld zelf de jas 
aantrekken en zelf de schoenen te pakken en aantrekken. Voor de kindjes die al zindelijk zijn, 
zelf naar de wc laten gaan, doortrekken, zelf weer aankleden en handjes wassen en 
afdrogen, zooo trots als ze dit zelf kunnen ! 
We eten altijd aan tafel, maar af en toe stimuleer ik de veerkracht en de flexibiliteit van de 
kindjes door bijvoorbeeld buiten te picknicken. Bij ruzie tussen de grote kinderen, laat ik ze 
soms zelf naar een oplossing zoeken.  
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Sociale competentie (SC)  
 
Ik bouw samen met het kind aan zijn eigen “muren” binnen de opvang. Het kind kan 
persoonlijk en sociaal groeien. Door duidelijke regels te hanteren binnen de opvanglocatie, 
begrijpen kinderen waar zij aan toe zijn en zijn ze vrij om te kunnen ontwikkelen met passend 
speelgoed, spelletjes spelen met de gastouder of iets dergelijks, waar het individuele kind 
behoefte aan heeft. Zo leren ze ook dat ze andere kinderen moeten respecteren als zij een 
andere mening over iets hebben.  
 
Waarden en normen (W & N)  
 
Ieder kind mag zijn eigen mening en behoefte voor bepaalde activiteiten hebben. Niets is 
goed of fout hierbij. Zo leren kinderen dat ze elkaar moeten accepteren hoe ze zijn. En dat 
betekent dat je soms ook een spelletje of activiteit mee doet die je zelf nooit zou kiezen en 
ontdekt hierbij hoe leuk het eigenlijk is als je gezellig met z’n allen bezig bent. 
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2) Spelen en speelgoed 

 
De kinderen mogen spelen op de hele benedenverdieping van ons huis. Hierbij is er meer 
dan genoeg speelgoed aanwezig.  
Dat betekent van boek tot puzzel, van klei tot verf of lijm en van duplo tot de poppenhoek, 
kort weg voor iedereen is er wat. Samen een gezelschapsspel spelen en kringspel spelen 
horen daar ook bij. Wij hebben een Pikler klim-glijbaan in huis, waar alle kinderen heerlijk 
kunnen ontdekken, niet alleen zelf klimmen en glijden, maar nog zoveel meer.   
 

3) Buiten spelen 
 
Ik heb een heerlijke tuin waar de kinderen kunnen spelen. Ook hier is voldoende speelgoed 
aanwezig. Wij hebben een hele grote ingegraven trampoline, waar ze heerlijk kunnen spelen, 
Loopauto’s en loopfietsjes staan klaar om gebruikt te worden. 
Natuurlijk ben ik ook buiten als de kinderen daar spelen. Wij gaan iedere dag naar buiten toe. 
Buitenlucht is gezond en de kinderen kunnen dan even lekker rennen om hun energie kwijt 
te kunnen. Bij mooi weer speel ik het liefst de gehele dag lekker buiten met water als 
verkoeling. Ook zijn we regelmatig buiten de tuin te vinden. We wandelen graag en veel en 
overal. De kinderen die kunnen lopen, lopen zelfstandig daar waar het mogelijk is. Ik probeer 
altijd de plekken op te zoeken waar het voor iedereen veilig is. Meestal komen we uit bij een 
speeltuin, maar ook gaan we graag naar de eendjes toe en daar zijn fantastische trappetjes 
die oneindig vaak af en opgelopen/gekropen worden !  
 



Gastouderopvang "de Boswachter" 

 
Ilonka	van	Baak	

Boswachtersveld	516	
7327	JX	Apeldoorn	
055-5330455	
06-20912053	

	
KVK	51589346	
LRK	664791396	

	
NL87RABO	0162516460	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Eten 
 
Eten en drinken doen wij altijd aan tafel. ’s Morgens eten we fruit en drinken we water of 
thee. De kinderen mogen altijd helpen met het klaarmaken van het fruit, helpen bij het 
aanrecht of iedereen aan tafel met een plankje en een eigen plastic mesje om hun eigen fruit 
snijden. We hebben bekers en bakjes in alle kleuren.  Zo kiezen zij zelf een kleur uit of wijzen 
er een aan.  
Tussen de middag eten we brood, eerst een hartige “gezonde” boterham en daarna een 
boterham met beleg wat ze zelf graag willen. Ook hier worden altijd plastic messen en 
vorken gebruikt, zodat ze zelf hun boterhammetje kunnen smeren met boter. Fantastisch 
vinden ze dit en zo kan ik rustig een voor een helpen om de boterhammen te smeren met 
beleg en in stukjes te snijden. We drinken er altijd melk bij. We zingen een liedje en dan gaan 
we heerlijk smikkelen. Na het middagdutje drinken we weer water of thee en eten we een 
koekje. Tegen vijf uur gaan we vaak nog even aan tafel om een klein crackertje te eten, zo 
weten de kinderen dat de papa’s en mama’s zo komen om ze op te halen. 
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5) Slapen 
De kinderen slapen in een kamer waar 3 vaste ledikanten staan, in de slaapkamer is een 
babyfoon aanwezig. Als iedereen een schone luier heeft en uitgekleed is, mogen de kinderen 
zelf naar boven klimmen. De grote kinderen die niet meer slapen gaan ook altijd mee om de 
“kleintjes” in bed te leggen. Iedereen krijgt een dikke kus, muziekmobiel wordt aangezet en 
dan gaan we rustig naar beneden. De kinderen die niet meer slapen, gaan rustig met een 
boekje op de bank, of een spelletje aan tafel doen.  
Baby’s hebben een eigen ritme en dat ritme van thuis probeer ik hier ook aan te houden. 
Baby’s leg ik altijd op de rug te slapen, tevens maak ik het bedje op aan de hand van de 
lengte van uw kind.  
 

6) Fantasie en creativiteit 
Ik vind het erg leuk om creatief met de kinderen bezig te zijn. We proberen iedere dag wel 
even een moment te creëren dat we aan tafel gaan zitten om te knutselen, kleuren, verven, 
kleien, knippen, plakken en/of kleuren. Stel we maken een paddenstoel, zo wordt er gelijk 
geoefend met kleuren met potlood, viltstift of potlood voor de fijne motoriek en het voelen 
en toepassen van verschillende materialen, ze leren over de jaargetijden en we oefenen ook 
direct de kleuren. Superleuke bezigheid voor de kleintjes en wat pikken ze hier spelenderwijs 
ontzettend veel van op. Een keukentje, de poppenhoek, garage inclusief veel auto’s en de 
Pikler glijbaan wordt altijd goed gebruikt door de kinderen en hiermee wordt de fantasie flink 
geprikkeld. Kleine koks, moeders en vaders, automonteurs, coureurs, kampeerders, van alles 
komt hier tevoorschijn. Het gebruik van fantasie zorgt ervoor dat een kind zich dingen in kan 
beelden, gevoelens of ervaringen kan uiten en leert verwerken, plus angsten de baas kan 
worden.  
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7) Verzorging en hygiëne 
 
Vanzelfsprekend is mijn huis schoon. Beddengoed wordt regelmatig gewassen. Speelgoed 
maak ik regelmatig schoon.  
Voordat wij gaan eten, zorg ik er altijd voor dat de kinderen de handen schoon hebben. Ze 
worden gewassen onder de kraan, of ik maak ze schoon met een natte washand.  
Op vaste tijden verschoon ik de kinderen die nog niet zindelijk zijn. Een grote boodschap 
wordt gelijk verschoond…. 
 
Zindelijk worden 
 
Mocht een kind eraan toe zijn om zindelijk te worden, dan ga ik dat uiteraard ook stimuleren. 
Kinderen gaan hier gelijk op het toilet en dat gaat hartstikke goed! De kinderen krijgen een 
plaskaart waar ze na ieder plasje op de wc een mooie sticker op mogen plakken. Als ze 
zindelijk zijn, krijgen ze een echt diploma. 
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8) Ziek worden en zijn 
 
Uw kindje kan ziek worden terwijl het bij mij is. Ik overleg dan met u wat we het beste 
kunnen doen. Als het kind zich er prettig bij voelt, hoeft u het kind niet perse op te halen. 
Voelt uw kind zich ellendig of heeft het erge koorts, dan kunt u uw kindje het beste zo snel 
mogelijk ophalen en goed laten uitzieken, voordat u uw kind weer komt brengen.  
Het is van belang als uw kindje niet helemaal fit is om dit te melden als u uw kindje komt 
brengen. Heel graag wil ik ook weten of u uw kindje een paracetamol heeft gegeven, voordat 
het naar mij toekomt. 
 

9) Straffen en belonen 
 
Als uw kind iets goed doet, leuks doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft, beloon ik 
het door positieve aandacht, zoals een compliment, een duim omhoog, een applaus of een 
knuffel. Ik help het zelfvertrouwen van de kinderen te ontwikkelen, door hen positieve 
aandacht en complimenten te geven. Ik stimuleer de kinderen om zelfstandig iets te doen, 
om iets tenminste te proberen. In ben enthousiast als een kind iets op zijn eigen wijze doet 
of probeert. Op deze manier stimuleer ik gewenst gedrag. 
Vanzelfsprekend zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoont dat ik niet goed 
vind. Dan zal ik het aanspreken op zijn gedrag. Soms is het nodig om dit via pictogrammen 
duidelijk te maken aan de kindjes. Zo hebben we een grote groene vrolijke pictogram met 
kleine picto’s erop geplakt van gedrag waar we blij van worden en een grote rode verdrietige 
pictogram met kleine picto’s waar we verdrietig van worden. Dit werkt uitstekend!  
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10) Wat moet ik als vraagouder meenemen ? 
 
• Setje reservekleding 
• Knuffel/speen 
• Fles en poedercupjes of borstvoeding voorzien van naam 
• Schriftje voor kinderen tot 1 jaar 

 
 

11) Waar moet ik als gastouder aan voldoen ? 
 
• Diploma helpende zorg en welzijn niveau 2 
• EHBO voor kinderen 
• Jaarlijks Risico Inventarisatie 
• VOG voor gastouder en alle inwonende huisgenoten van 18 jaar en ouder 
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12) Klachten 
 
Als u een opmerking heeft, ook al vindt u het moeilijk om het te zeggen, zeg het toch. Samen 
willen we ervoor zorgen dat uw kind een leuke tijd heeft bij mij als gastouder en ik stel uw 
opmerkingen –positief of negatief- op prijs.  
Bent u echt ontevreden over de opvang, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling 
van Het Gastouderbureau. 
 
 
 
 

13) Contact 
 
Ilonka van Baak 
Boswachtersveld 516 
7327 JX APELDOORN 
055-5330455/06-20912053 
godeboswachter@gmail.com  


