Samenvatting pedagogische SharedCare; uitgangspunten
De opvangsituatie moet een plaats zijn waar een kind graag is, waar hij plezier heeft,
vriendjes maakt en avonturen beleeft. Een plaats waar gelachen en gehuild mag worden,
een leuke en vertrouwde, een gezellige en spannende opvangomgeving waar kinderen,
ouders en gastouders graag zijn.
Het unieke van gastouderopvang is, dat ouders en gastouders direct invloed hebben op het
pedagogisch klimaat. Zij zijn het immers die met behulp van de bemiddelingsmedewerker
onderling afspraken maken over de door hen gewenste opvangsituatie. In rechtstreeks
overleg tussen ouder en gastouder kan besproken worden hoe de eigenheid van het kind tot
zijn recht kan komen en hoe de bij dit kind voorkomende opvoedingsvragen opgelost kunnen
worden: Op welke manier voelt het kind zich veilig, welke vrijheid en stimulans heeft het
kind nodig, hoe gaat het kind om met andere kinderen en volwassenen en welke correcties
zijn daarbij bij het kind nodig. Welke normen en waarden vinden deze ouders en de
gastouder belangrijk voor het kind.
Goede gastouderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige
omgeving de wereld te ontdekken en de eigen grenzen te verleggen. Gaandeweg en
aangepast aan hun ontwikkelingsfase leren kinderen daarbij rekening te houden met
anderen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Duidelijkheid van regels
die aangepast zijn aan de ontwikkelingsfase van het kind en die consequent worden
toegepast zijn daarbij ook belangrijk. Deze regels kunnen worden uitgedragen door middel
van voorbeeldgedrag en door positieve beloning wanneer het kind zich aan de regels houdt.
Wanneer er al straf gegeven moet worden, dient de straf gerelateerd te zijn aan het
ongewenste gedrag en in overeenstemming te zijn met de ontwikkelingsfase van het kind.
Samengevat zijn onderstaande uitgangspunten geformuleerd.
 Het bevorderen van kennis en vaardigheden van gastouders om een emotioneel veilige
en stimulerende omgeving te kunnen bieden voor kinderen.
 Het bevorderen van kennis en vaardigheden van gastouders om een fysiek veilige en
gezonde omgeving te kunnen bieden voor kinderen.
 Stimuleren van de ontwikkeling.
 Het bevorderen van goede afspraken en een goed overleg over de ontwikkeling en
opvoeding van het kind tussen ouder en gastouder.
Ons pedagogisch beleidsplan gaat in op de manier waarop het gastouderbureau SharedCare
het bovenstaande bevordert, ondersteunt en stimuleert. Al onze gastouders zijn in het bezit
van ons pedagogisch beleidsplan. De bij ons aangesloten ouders ontvangen bij aanmelding
ons pedagogisch beleid. U kunt hem teven opvragen bij ons bureau.

