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Marianne Riksen-Walraven heeft voor de Wet kinder-
opvang vier pedagogische basisdoelen opgesteld, om 
daarmee de pedagogische kwaliteit te bewaken. Zij 
heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat 
belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden 
van kinderen in de kinderopvang, op school en thuis. 
Haar conclusie is dat goede kinderopvang bijdraagt 
aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. 

Een kort overzicht
In de dagelijkse praktijk werk je 

al meer aan de vier pedagogische 

doelen dan je misschien denkt. Wat 

dacht je hiervan:

Zorgen voor emotionele veiligheid

Besteed aandacht aan het wen-

nen van een nieuw kind. Laat ze 

iets vertrouwds van thuis meene-

men, bijvoorbeeld een knuffellapje 

bij een baby.

De persoonlijke competentie sti-

muleren

Kinderen vinden het soms moeilijk 

om nieuwe dingen te leren. Laat 

kinderen ervaren dat ze iets goed 

kunnen.

De sociale competentie stimuleren

Ga bijvoorbeeld samen boodschap-

pen doen met de kinderen. Laat 

hen de bestelling doen en afreke-

nen.

Normen en waarden overbrengen

Normen en waarden kunnen ver-

schillen, thuis en in de opvang. 

Schrijf voor jezelf de drie regels 

op die jij het belangrijkste vindt. 

Praat daar eens over met de 

ouders en met de gastkinderen.

Dit kun je bereiken door de door 
haar opgestelde vier peda-
gogische basisdoelen als uit-

gangspunt te nemen in jouw manier van 
omgaan met de kinderen. 
Dit klinkt tot nu toe allemaal heel 
abstract, want wat zijn die basisdoelen 
dan en op welke manier kun je als gast-
ouder werken met deze doelen?
In de Wet kinderopvang is vastgelegd 
dat ieder gastouderbureau zijn eigen 
kenmerkende visie op de omgang met 
kinderen beschrijft in een pedagogisch 
beleidsplan. Hierin staan de vier doe-
len en de manier waarop een gastouder 
daarmee kan werken. De vier basisdoelen 
zijn als volgt:

1een gastouder zorgt voor  
emotionele veiligheid. De opvang 
is in een vertrouwde omgeving met 

spelmaterialen, activiteiten en omgangs-
vormen die voor een kind bekend, begrij-
pelijk en acceptabel zijn.

2een gastouder stimuleert de 
persoonlijke competentie van een 
kind. Zij biedt activiteiten en spel-

materialen aan die aansluiten op de leef-
tijd, ontwikkeling en belangstelling van 
een kind. Haar gedrag en haar manier 
van omgaan passen bij de leeftijd en het 
karakter van een kind.

en gedragsregels tussen mensen zijn. 
Hierdoor weet en begrijpt een kind wat 
er in een bepaalde situatie van hem ver-
wacht wordt.

Werken met de 4  
opvoedingsdoelen
De meeste gastouders werken met deze 
doelen, soms heel bewust en soms ook 
‘onbewust’, zonder duidelijk plan. omdat 
je als gastouder professioneel opvoeder 
bent, is het belangrijk dat je in je werk 
regelmatig bij jezelf nagaat op welke 
manier jij jouw visie op opvoeden toepast 
en op welke manier je deze vier pedago-
gische doelen daarmee kunt bereiken. en 
het betekent ook dat je daar uitleg over 
kunt geven aan ouders, aan de contact-
personen bij het gastouderbureau, maar 
ook aan de GGD-inspectie. De inspec-
tie controleert namelijk steeds vaker bij 
gastouders of zij weten wat de vier basis-
doelen betekenen en hoe dat in hun aan-
pak te zien is.

Werken met de
pedagogische 
basisdoelen

3 een gastouder stimuleert de  
sociale competentie van een kind. 
Zij biedt activiteiten en spelmateri-

alen aan die een kind helpen bij het leren 
omgaan en samenwerken met andere 
kinderen en volwassenen. Zij helpt een 
kind om te oefenen met sociale vaardig-
heden.

4een gastouder draagt waarden en 

normen over. Zij laat die in haar 
gedrag zien (rolmodel) en legt in 

gesprekken uit wat de omgangsvormen 
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pedagogische 
basisdoelen

Kinderen maken ruzie, ook in de gast-

ouderopvang: een ideale gelegenheid om 

met de kinderen te werken aan hun soci-

ale competentie.  

•  Begin met het stellen van open vragen, 

bijvoorbeeld: ‘Wat is er aan de hand?’ 

Vraag wat er is gebeurd en benoem 

welke emoties je bij het kind waar-

neemt.

•   Geef ruimte aan de gevoelsuitingen 

van de kinderen. 

•  Laat kinderen tegen elkaar praten, 

in plaats van via jou. Met elkaar pra-

ten, levert meer oplossingen dan over 

elkaar praten. 

•  Gebruik ik-boodschappen wanneer je 

kinderen aanspreekt op hun gedrag. 

Het verschil tussen een ik-boodschap 

en een jij-boodschap heeft te maken 

met de manier waarop je een kind 

benadert. Met een jij-boodschap zeg je 

tegen het kind: ‘Jij doet ietsfout’,  met 

een ik-boodschap geef je aan: ‘Ik zou 

het graag anders zien.’ 

•  Laat kinderen eigen oplossingen 

bedenken in plaats van pasklare oplos-

singen aan te bieden.

Je kunt ook werken aan de sociale  

competentie van kinderen door een  

vervelend voorval (‘conflictsituatie’) met 

de kinderen na te spelen. Maak hierbij 

gebruik van (hand)poppen. Op die manier 

kunnen kinderen zich goed in hun rol 

inleven. Ook hele kleine kinderen vinden 

praten met een handpop interessant. 

Speel de situatie na en stel na afloop, 

afhankelijk van de leeftijd van het kind, 

vragen als: 

•  Wat gebeurde er precies?

•  Wat voelde je toen?

•  Waarom voelde je dat?

•  Wat deed je?

•  Waarom deed je dat?

•  Hoe zou het opgelost kunnen worden?

•  Wie heeft er ook wel eens zoiets mee-

gemaakt?

Meer weten
Wil je weten op welke manier 

jij zelf aan de slag kunt met 

het meer bewust inzetten 

van deze 4 pedagogische 

doelen? Dan kun je 

de module ‘Pedagogische 

doelen’ van E-school 

Kinderopvang volgen.

Wil je weten welke basis-

regels er in het algemeen 

gelden in de gastouder-

opvang? Kijk dan eens in 

de module ‘Introductie in 

de gastouderopvang’ op  

www.gastouderacademie.nl.

 EEn uitwErking
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