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INLEIDING 
 

In dit pedagogisch werkplan wordt de praktische werkwijze van de gastouderopvang beschreven en 
de rol van gastouders met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar die bij de 
gastouder worden opgevangen.  
Ons uitgangspunt hierbij is ons pedagogisch beleid, onze visie en pedagogische doelstelling.  
Dit vormt de basis voor de manier waarop binnen TIKO Kinderopvang de kinderen worden 
opgevangen. Het gastouderbureau vormt een onderdeel van TIKO Kinderopvang. 

 
Onze visie 
  

 Op de mens   
Elkaar de ruimte geven om verschillend te zijn.     
Respectvol omgaan met elkaar en met de omgeving. 
  
 Op de opvoeding  
Als basis voor het zich kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. TIKO 
Kinderopvang heeft de taak voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. 
Zij geeft kinderen de gelegenheid hun nieuwsgierigheid te bevredigen en hun nieuwsgierigheid te 
prikkelen. 
De omgeving komt tegemoet aan de behoefte om ervaringen op te doen en TIKO heeft de taak 
kinderen daarin te stimuleren. 
  
 Op de ontwikkeling  
Ieder kind heeft de drang in zich om zich te ontwikkelen. Het kind doet dit op zijn eigen manier op 
basis van aanleg en temperament. TIKO Kinderopvang geeft kinderen/ziet erop toe de kans zich 
te ontwikkelen in een stimulerende omgeving en kan inspelen op mogelijkheden en beperkingen. 
  

 

Onze pedagogische doelstelling   
TIKO Kinderopvang wil een omgeving scheppen waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, 
waar ze een veilige hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen. Vanuit deze veilige hechtingsrelatie is er 
een basis aanwezig voor een goede ontwikkeling op andere gebieden zoals persoonlijke 
vaardigheden, sociale vaardigheden en het bijbrengen van normen en waarden. 
 
Vanuit deze doelstelling zijn de volgende pedagogische uitgangspunten geformuleerd, met als basis: 
veiligheid en vertrouwen. 

 het zorgen voor kinderen 

 het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden 

 signaleren ontwikkelingsproblemen 

 
Deze pedagogische uitgangspunten komen in dit werkplan nader aan de orde. 
 
Het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau is gebaseerd op de visie en de pedagogische 
doelstelling van TIKO KINDEROPVANG en geeft de praktische werkwijze van het gastouderopvang 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar weer. Het gastouderbureau streeft bij de bemiddeling naar een vast, 
vertrouwd en veilig opvangadres voor kinderen. 
Gastouders kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen in overeenstemming 
met het beleidsplan. 



Uitgangspunten 
 

TIKO gastouderbureau kent voor de opvang van kinderen de  volgende uitgangspunten: 

een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind waarbinnen voldoende mogelijkheden geboden 

worden zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. 

- de gastouder heeft aandacht en respect voor het kind zodat het kind zich thuis voelt bij de 
gastouder; 

- de gastouder zorgt voor een veilige en hygiënische omgeving; 
- de gastouder biedt het kind de mogelijkheden, materialen en activiteiten die passend zijn bij de 

leeftijd en het karakter zodat het kind zich kan ontwikkelen; 
- de gastouder besteedt aandacht aan het overbrengen van normen en waarden.      

 
De vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in een gezin die door 
ontwikkelingspedagoge Riksen-Walraven zijn omschreven zijn opgenomen in de Wet kinderopvang. 
De basisdoelen  worden in dit beleidsplan verder uitgewerkt aan de hand van deze uitgangspunten. 
 

 

 

UITWERKING  PEDAGOGISCHE BASISDOELEN 
 
De Wet kinderopvang noemt vier pedagogische basisdoelen 

 het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
 het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen  van persoonlijke competenties 
 het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties  
 het bieden van de gelegenheid om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 

eigen te maken 
 

Het bieden van  een gevoel van emotionele veiligheid  
 
Emotionele veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor goede opvang. De ouders kunnen alleen 
dan hun kind met een gerust hart bij de gastouder achterlaten als ze weten dat het zich veilig en 
vertrouwd voelt bij haar/hem.  
 
Hechting 
Continuïteit in de opvang vinden we belangrijk: bij voorkeur zou een kind regelmatig opvangen 
moeten worden door dezelfde gastouder op het zelfde opvangadres. Op die manier zal het gastkind 
zijn of haar eigen plekje veroveren binnen het gastgezin. Het is belangrijk om aandacht te geven aan 
het wennen, namelijk het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving en het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie tussen het kind en de gastouder. Voor de ouders zelf betekent het dat ze 
vertrouwd raken met de nieuwe situatie en vertrouwen krijgen dat hun kind in goede handen is. 
Bij het koppelingsgesprek worden afspraken gemaakt over het wennen en eventueel een keer of 
enkele keren proefdraaien. Dit kan eerst samen met moeder en vervolgens een poosje alleen bij de 
gastouder. Op die manier kunnen gastouder en kind langzaam aan elkaar wennen. Ieder kind kent 
hierin zijn eigen tempo. Voor de kleintjes helpt vaak het meenemen van eigen speen of knuffel om 
zich sneller thuis te voelen. 



Brengen en halen  
Vooral bij het brengen van het kind kan het in begin moeilijk zijn. Het kind wil liever niet naar de 
gastouder en bij zijn ouder blijven. Het is belangrijk dat ouders duidelijk zijn (voorspelbaarheid). 
Duidelijk aankondigen dat ze weggaan (en natuurlijk weer terug zullen komen) en dan ook 
daadwerkelijk vertrekken. Een vast ritueel kan helpen: even samen uitzwaaien met de gastouder, 
samen een spelletje doen. Sommige kinderen hebben even tijd en ruimte nodig om alleen te zijn. 
Vooral in het begin kan de ouder even bellen of appen om te vragen hoe het gaat met het kind. 
Aan het eind van de dag komt de ouder het kind weer halen. Het is prettig als er voldoende tijd is 
voor een korte overdracht over hoe de dag is verlopen. Voor de allerkleinsten wordt aan gastouders 
gevraagd om een babyschriftje bij te houden en daarin de belangrijkste, leukste of interessante  
momenten te noteren. 
 
Een veilige omgeving biedt de mogelijkheid om een stabiele relatie op te bouwen die de ontwikkeling 
van het kind stimuleert. Pas als het kind zich veilig en vertrouwd voelt bij de gastouder zal het zijn 
emoties durven uiten: als hij boos is of verdrietig of juist blij en vrolijk. Een gastouder geeft 
voldoende aandacht aan het kind als het verdrietig is of boos is en geeft eventueel de grenzen daarin 
aan. Verdriet of boosheid mag, maar niet ten koste van alles. Het kind moet leren rekening te 
houden met de anderen. Door emoties te benoemen als iets heel gewoons (‘ik zie dat je boos bent, 
klopt dat?’), ook in het bijzijn van andere kinderen, leren kinderen wat bij hen hoort en wat bij 
andere kinderen of bij de gastouder.  
 

 

 

Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke 
competenties 
 
Elk kind moet de mogelijkheid hebben om op te groeien tot een uniek persoon die zelfvertrouwen en 
eigenwaarde heeft, zelfstandig kan functioneren, die flexibel is en tegen een stootje kan.                            
De gastouder geeft het kind aandacht en respecteert dat elk kind zich ontwikkelt in zijn eigen tempo. 
Jonge kinderen maken een grote ontwikkeling door. Een ontspannen en gezellige sfeer is belangrijk 
voor de ontwikkeling van het gastkind. Het heeft geen zin om te proberen een kind iets bij te 
brengen waar het nog niet aan toe is. Anderzijds kan een gastouder de ontwikkeling van het kind 
stimuleren; zij houdt daarbij rekening met de leeftijd de ontwikkelingsfase en de behoeften van het 
kind. 
 
We onderscheiden verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind:  

 
Lichamelijke en motorische ontwikkeling 

In de opvang proberen we aan te sluiten bij het lichaamsbesef van kinderen en we komen 
tegemoet aan hun behoefte aan lichamelijk contact. 
Bij de motorische ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van de lichaamsbeheersing. We 
onderscheiden de grove en de fijne motoriek. Een goede motorische ontwikkeling stelt het kind 
in staat de wereld om zich heen te ontdekken. Het vergroot de zelfredzaamheid van het kind wat 
een positieve bijdrage heeft op het zelfvertrouwen van het kind. 
Ieder kind moet zich op eigen wijze motorisch optimaal kunnen ontwikkelen.  
De omgeving, het speelgoed en de activiteiten bij de gastouder sluiten aan bij de ontwikkeling en 
de mogelijkheid van de kinderen. 



 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

Kinderen opvangen betekent vooral het bieden van lichamelijke en emotionele verzorging  
Kinderen moeten eten, drinken, slapen en luiers moeten worden verschoond. 
Kinderen moeten zich veilig en geaccepteerd voelen. 
De kwaliteit van deze verzorging en bescherming is belangrijk voor de hechting van het kind. Het 
is belangrijk dat kinderen (ook pasgeborenen) de indruk krijgen dat er naar hen geluisterd wordt, 
dat ze op hun eigen manier aan kunnen geven wat ze nodig hebben en dat die signalen worden 
begrepen en de gastouder passend reageert. 

 

 
Cognitieve ontwikkeling  

De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het leren en denken. 
Bij de cognitieve ontwikkeling zijn zowel de aanleg als de omgeving van belang. Elk kind maakt in 
eigen tempo die ontwikkeling door. Belangrijk zijn de waarneming, het geheugen en de 
taalontwikkeling. Taal is een belangrijke factor in de menselijke communicatie. 
Jonge kinderen worden waar mogelijk aangesproken in de taal die de ouders aangeven. 

 

 
Zintuiglijke ontwikkeling 

De zintuiglijke ontwikkeling is de ontwikkeling van het horen, zien, ruiken, proeven en tasten. 
Een pasgeboren baby heeft nog geen beelden over de werkelijkheid. 

 De  rol van de gastouder: 
Moedigt het kind aan de mogelijkheden van zijn eigen lichaam te ontdekken: kruipen, 

zitten,  lopen, fietsen. 

Biedt uitdagend speelgoed en materiaal aan en houdt rekening met leeftijd en  interesse 

van het kind. 

Let op veiligheid. 

Geeft ouders informatie. Informeert naar opvallende zaken in de motorische ontwikkeling. 

 De rol van de gastouder: 
De houding van de gastouder wordt als volgt omschreven: invoelend, stabiel, lichamelijk  

nabij (knuffelen), positief waardering en ondersteuning.  

De gastouder biedt geborgenheid en veiligheid zodat er een vertrouwde basis ontstaat 

waarin het kind zich veilig voelt. Continuïteit en regelmaat zijn hierbij belangrijk 

 De rol van de gastouder: 
De gastouder moedigt het kind aan de taal (Nederlands/Fries) goed te spreken. Woorden 

en zinnen die een kind verkeerd uitspreekt kan de gastouder goed uitgesproken herhalen. 

Het is van belang dat de gastouder positief staat tegenover tweetaligheid als dit bij een 

gastkind voorkomt in de thuissituatie. (Voor)lezen en zingen zijn belangrijk voor de 

taalontwikkeling. 

Biedt passend materiaal aan. Laat het initiatief hiertoe ook over aan het kind. 

Helpt indien nodig het kind op weg bij het spelen met onbekend materiaal. 

Accepteert wanneer een kind geen zin heeft om met bepaald materiaal te spelen. 



Daarnaast is dit voor een baby de fase van het aanraken, betasten en pakken (de motoriek).  
 

  
Wanneer de kinderen naar school gaan maken ouder en gastouder duidelijk afspraken over wat 
het gastkind wel en niet zelfstandig mag; mag het kind alleen buiten spelen en waar dan en mag 
het op de fiets naar school gaan. Dit is ook afhankelijk van de omgeving van het huis van de 
gastouder: de aanwezigheid van druk verkeer, sloten, vijvers. Ook wordt besproken of het 
gastkind naar eigen vriendjes of naar sportclubs mag gaan. 

 

 

 

Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties  
 
Onder sociale (emotionele) ontwikkeling verstaan we het leren van het kind op een respectvolle 
manier om te gaan met eigenschappen van zichzelf en de ander. 
Vanuit een basis van veiligheid en een gezond zelfbesef leren kinderen voor zichzelf opkomen,  
kunnen ze omgaan met conflicten en leren ze het aangaan en onderhouden van sociale relaties. 
 

 De rol van de gastouder: 
Geeft het kind de gelegenheid ervaring op te doen door het aanbieden van allerlei 

spelletjes die erop gericht zijn de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. En verder geeft 

de gastouder het kind de gelegenheid buiten te spelen waardoor alle 

ontwikkelingsgebieden (sociaal - emotionele, cognitieve, lichamelijk - motorische en 

zintuiglijke) gestimuleerd worden. 

Voor de oudere kinderen zal in overleg de bewegingsruimte voor het kind afgesproken 

moeten worden. 

 De rol van de gastouder:       
Zorgt dat een kind zich veilig voelt. Heeft tijd en aandacht voor het kind en 

kan zich inleven in de gevoelswereld van het kind. De gastouder neemt 

(kinder)angsten serieus. 

Respecteert het kind en begeleidt het bij verschillende emoties: verdriet, boosheid, plezier.   

Het kind mag boos of verdrietig zijn en dit laten zien indien hij zichzelf of een ander geen 

geweld aan doet. 

Maakt emoties herkenbaar door ze te benoemen bijvoorbeeld door te zeggen “ik zie dat  

je boos / verdrietig bent” 

 

Accepteert  verschillen in cultuur, religie en benadert deze positief. 

In een gastgezin leert het gastkind om te gaan met andere kinderen en volwassenen.              

Als gastouder kan je een gevoel van saamhorigheid bevorderen door te stimuleren dat 

kinderen elkaar helpen of troosten en door elkaar te vertellen over de belevenissen. Ook 

leert het kind delen: wat betreft aandacht en wat betreft speelgoed. Een kind kan jaloers 

zijn en alle speelgoed opeisen. Goede afspraken zijn belangrijk. Niet alles hoeft gedeeld te 

worden. Een kind moet ook de gelegenheid krijgen om alleen met iets te spelen en niet te 

hoeven delen. Kinderen moeten ook niet altijd verplicht met elkaar te spelen. 

Geeft ouders informatie, informeert naar opvallende zaken in de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 



Het bieden van de gelegenheid om zich normen en waarden, de cultuur van 
een samenleving eigen te maken 
 
De gastouder heeft naast de ouders en andere opvoeders een belangrijke rol in het overdragen van 
normen en waarden. Opvoeden is een proces waarin een kind zelf iemand wil zijn, wil groeien, zich 
wil ontwikkelen en de opvoeder (in dit geval de gastouder) iets wil bereiken met het kind. 
Als opvoeder heb je een voorbeeldfunctie. Hoe de ouders omgaan met elkaar en de kinderen is een 
belangrijk onderdeel van overleg. Verschillen in opvattingen, cultuur en religie moeten worden 
gerespecteerd. Wederzijds respect is een basisvoorwaarde voor een goede verstandhouding tussen 
ouders en gastouders. In het gezin van de gastouder zullen andere regels gelden dan in het eigen 
gezin. In overleg kan besproken worden hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan en wat ouders 
wel of niet toelaatbaar vinden.  
Opvoeden betekent keuzes aanbieden en grenzen aangeven. De kinderen leren wat wel en niet mag, 
dit gebeurt spelenderwijs. Opvoeden vindt niet alleen plaats in de omgang tussen (gast)ouders en 
kind, ook de invloed die de andere kinderen in een gezin op elkaar hebben is erg belangrijk. 
  

 

 

 
 
 
 

 De rol van de  gastouder: 
Is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. De gastouder biedt kinderen vrijheid als ze 

samen spelen. Zij vermijdt onnodige regels en bemoeizucht. Kinderen mogen 

experimenteren en  zelf keuzes maken. Door kinderen zelf dingen te laten doen/uitvinden 

versterkt zij het zelfvertrouwen van het kind en stimuleert zij de zelfredzaamheid. 

Is consequent en formuleert duidelijke, heldere en voor kinderen begrijpelijke regels. 

Grenzen stellen is belangrijk omdat: 

- Het biedt kinderen veiligheid: ze willen weten waar ze aan toe zijn: wat mag wel en 
wat niet; 

- Het biedt een zekere mate van rust en regelmaat;  
- Kinderen leren rekening te houden met de wensen en behoeften van anderen; 
- Grenzen stellen is het overdragen van de normen en waarden; 
- Leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag. 
 

Straffen en belonen: de gastouder besteedt vooral aandacht aan positief gedrag van een 

kind. Als een kind iets doet dat niet mag, kan de gastouder er voor kiezen dit te negeren. 

Voorbeeld: als twee kinderen ruziën kan zij afwachten of ze zelf de ruzie kunnen oplossen. 

Eventueel grijpt zij direct in: het gastouderbureau hanteert de regel dat lichamelijke 

straffen niet zijn toegestaan. De gastouder heeft immers een voorbeeldfunctie; kinderen 

imiteren veel gedrag van volwassenen. De gastouder kan het kind corrigeren door rustig 

naar het kind toe te lopen, het aan te kijken en te zeggen waarom iets niet kan/mag. 

Maakt normen en waarden van het gastgezin bespreekbaar richting ouders. 



Het signaleren van ontwikkelingsproblemen en/of kindermishandeling 
 
Als de eerste levensjaren goed verlopen vormen deze een stevige basis voor de ontwikkeling in latere 
levensjaren. 
De gastouder heeft een open contact met de ouder(s) en zal deze steeds op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen en de bezigheden van het kind. 
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De gastouder is zich bewust van het feit dat bepaald 
afwijkend gedrag niet altijd zorgwekkend hoeft zijn. Mocht zij ten aanzien van een gastkind van 
mening zijn dat er op een bepaald gebied in de ontwikkeling iets opvalt of dat er achterstand is, dan 
bespreekt ze dit op zorgvuldige wijze met de ouders. Het kan zijn dat de ouders die zorg niet delen of 
er niet voor open staan. Als de gastouder zich zorgen blijft maken, dan kan zij dit bespreken met de 
bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Indien de medewerker ook van mening is dat er 
sprake is van een belemmerende factor met betrekking tot de ontwikkeling van het kind, dan zal dit 
opnieuw met de ouders worden besproken. 
 
Een andere signaalfunctie is bij een vermoeden van verwaarlozing of misbruik van het gastkind in 
eigen omgeving. Gastouders kunnen een belangrijke rol innemen bij het signaleren van 
verwaarlozing en kindermishandeling. Omdat zij de kinderen regelmatig zien kunnen ze signalen en 
afwijkend gedrag bij kinderen constateren.  
Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten in de kinderopvang, inclusief gastouders, verplicht om bij 
een aanwijzing dat er seksueel of ander geweld tegen een kind wordt gebruikt dit meteen te melden. 
Gastouders geven dit direct door aan het gastouderbureau. Bovendien zijn gastouders verplicht om 
te handelen volgens het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’.  
Het gastouderbureau zal vervolgens verdere stappen ondernemen aan de hand van het protocol. 
Gastouders kunnen via hun digitale portaal van Portabase dit protocol inzien. Ook is een adressenlijst 
van instellingen en websites opgenomen die betrekking hebben op dit onderwerp 
Een signalenlijst van mogelijke kindermishandeling, verwaarlozing en kindermisbruik is ook 
opgenomen in de gastoudermap die alle gastouders bij de start van de opvang krijgen..  
 

Vierogenprincipe 
De zedenzaak in Amsterdam was de aanleiding tot nieuwe regels in de kinderopvang. Het idee dat er 
in de kinderdagverblijven situaties zijn waarin één volwassene lang alleen is met een groep kinderen 
vond men niet meer acceptabel. In zo’n opvangsituatie zouden altijd vier ogen aanwezig moeten zijn. 
Dit ‘vierogenprincipe’ betekent dat er altijd iemand moet kunnen meeluisteren en meekijken. 
Voor kleine groepen met minder dan 6 kinderen en maar één begeleider zijn nog geen regels 
vastgesteld. Toch moeten ook gastouders de ouders informeren over hoe zij denken over 
mishandeling en misbruik en wie in het gastgezin contact zal hebben met de kinderen.                          
Voor gastouders is het van belang om de opvangsituatie zo zichtbaar mogelijk te maken. 
 
 
 
 

 

 

 
 



DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN BIJ GASTOUDEROPVANG  
 
Het gastkind maakt tijdelijk deel uit van het gastgezin. De gastouder kan veelal haar normale  
dagelijkse taken gewoon uitvoeren. Kinderen vinden het leuk om betrokken te worden bij lichte 
huishoudelijke karweitjes: tafel dekken, helpen bij het boodschappen doen, etc. Dit alles is natuurlijk 
afhankelijk van leeftijd en interesse. 
Ook gastouders hebben vaak een vaste indeling per dag; de andere kinderen moeten van en naar 
school, boodschappen doen, gezamenlijk (koffie) drinken, het middageten, etc. Een vaste dagindeling 
geeft een kind houvast en structuur. De gastouder houdt zoveel mogelijk rekening met de slaap- en 
eettijden van de kinderen. 
Wat een kind mag eten en drinken en snoepen wordt in overleg bepaald. Gastouders houden 
rekening met de wensen van ouders met betrekking tot eten vanwege allergieën of vanuit een 
religieuze en of principiële overtuiging. 
In principe gaat een gastkind mee om de andere kinderen van school te halen, omdat een gastkind 
niet alleen mag worden gelaten. Naarmate een kind ouder wordt, zal het zich steeds meer aanpassen 
aan het ritme van het gastgezin. 
  
Naast het vaste ritme van het gastgezin, is er ook voldoende gelegenheid voor andere activiteiten: 
naar het hertenkamp, de winkel, maar ook spelletjes doen of knutselen thuis. Het gaat niet om het 
resultaat, maar om het samen doen. 
  
Gastouders gaan bewust om met televisie kijken en het spelen van computerspelletjes. Zij bekijkt of 
een programma, film of video geschikt is voor kinderen. Samen kijken heeft de voorkeur zodat er 
over gepraat kan worden. Hoe vaak, wanneer en welke programma’s een kind mag/kan zien, wordt 
besproken in het koppelingsgesprek tussen ouder en gastouder. 
  
Als gastouders voor zichzelf activiteiten gaan doen zoals bezoek ontvangen of zelf bij een ander op 
visite gaan, moeten ze rekening houden met de gastkinderen. Gedurende de wenperiode is het niet 
verstandig het kind mee naar anderen te nemen. Als een gastouder een kind meeneemt voor een 
uitstapje dan wordt eerst met de ouders overlegd.  

 
Spel en speelgoed  
Het is van belang dat er voor de leeftijd van de gastkinderen geschikt materiaal binnen aanwezig is. 
Een creatieve gastouder weet wat voor het kind interessant materiaal is; dit kunnen bijvoorbeeld 
pollepels, pannen, oude tijdschriften, kartonnen dozen of lappen zijn. Goed speelgoed is 
multifunctioneel en uitnodigend voor de fantasie; het stimuleert verschillende aspecten van de 
ontwikkeling. Speelgoed is niet speciaal voor jongens of voor meisjes; ze kunnen zelf kiezen wat ze 
leuk vinden. 
Voorlezen en samen lezen van kinderboeken vinden veel kinderen geweldig: de mogelijkheid om 
lekker op schoot te zitten en samen een boekje te lezen geeft ontspanning, stimuleert de 
taalontwikkeling en verrijkt de fantasiewereld van het kind. Een verhaal geeft ideeën om een  
fantasiespel te spelen: zwemmen in de zee, vliegen door de lucht, brandweerman zijn, etc. 
 

 

 

 


