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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Dit pedagogisch beleidsplan is een aanvulling op datgene dat op de website van 
Zand op de Mat te vinden is. Het schept een beeld van mijn visie op het 
gastouderschap en mijn visie op kinderen en hun ontwikkeling. Ik ben sinds begin 
2016 aangesloten bij “Zand op de Mat”, en ik voel mij hier erg op mijn plek.  
 
 
Hoofdstuk 2  
De opvang 
 
2.1  
De gastouder 
 
Hallo! Mijn naam is Leonie Tijsma-Pouw. Ik ben getrouwd met Garvin, en moeder 
van twee dochters: Layla (2013) en Lorelei (2015). Wij wonen samen met onze poes 
en een aantal konijnen en cavia’s in een bijzonder sprookjesachtig huis in De Laar, 
vlakbij de Schuytgraaf.  
In 2010 heb ik mijn pabo-opleiding afgemaakt, en ik ben toen in de kinderopvang 
gaan werken. Nu ik zelf moeder ben vind ik het heerlijk om veel thuis te kunnen zijn 
voor mijn dochters, en ik vind het heel gezellig om ook een aantal dagen meer 
kinderen over de vloer te hebben.  
Ik vind het heerlijk om buiten in de natuur te zijn, en ga graag wandelen in de bossen 
of op de heide van de Veluwe. Verder zit ik graag achter de naaimachine en heb ik 
meestal meer creatieve plannetjes dan tijd om ze uit te voeren.  
. 
2.2  
De visie 
 
Mijn visie is opgebouwd uit factoren van verschillende pedagogieken. Ik heb veel 
affiniteit met montessori en de zelfstandigheid die daarbij hoort, maar vind ook het 
natuurlijk ouderschap een mooi principe.  
 
Al in mijn pabo-tijd maakte ik kennis met het behoeftenschema van Luc Stevens: 
relatie, competentie, autonomie. Deze drie factoren zijn volgens mij erg belangrijk 
voor het welbevinden van een kind, en voor het scheppen van de juiste omgeving 
voor het kind om tot zelfontplooiing te komen. Ik heb de zelfstandigheid al eerder 
genoemd in de context van montessori. Leer mij het zelf te doen! Ik stimuleer 
kinderen om dingen zelf te proberen, en kan enorm genieten van het blije snoetje 
wanneer iets dan ook lukt. Ik spreek mijn vertrouwen in het kind uit: “Ik denk dat je 
het wel kan. Probeer het maar eens! En als het niet lukt, dan zal ik je natuurlijk 
helpen.” Door minimaal te ondersteunen kan een kind vaak toch al iets (bijna) zelf 
doen. Dat bevredigt de behoefte aan competentie en autonomie. Kijk eens wat ik zelf 
al kan! Dit alles gebeurt binnen een veilige omgeving, onder mijn “vleugels”. Dat is 
het component “relatie”.  
 
Natuurlijk ouderschap uit zich binnen mijn opvang bijvoorbeeld in het niet laten huilen 
van baby’s. Ik geloof dat alle kinderen vooral behoefte hebben aan een adaptieve 
verzorger die luistert naar wat er gecommuniceerd wordt. Huilen is een manier van 
communiceren waarnaar geluisterd moet worden. In principe slapen kinderen hier in 



bed, maar als het om welke reden dan ook (nog) niet lukt sta ik ook open voor 
alternatieve oplossingen zoals slapen in de drager. Ik draag eigen dochter(s) graag, 
maar ook gastouderkindjes worden hier gedragen als ze daar behoefte aan hebben.  
 
We eten hier gezond, waar mogelijk biologisch. In principe eten we suikervrij.  
 
We gaan elke dag naar buiten. Ik vind het belangrijk om dicht bij de natuur te staan 
en om de kinderen daarbij te betrekken. Ik vertel graag over wat er buiten te zien is, 
en laat de kinderen ervaren, nodig ze uit om mee te doen. Waar kinderen zelf 
initiatief nemen volg ik hun interesse.  
Ik heb een heel aantal regenbroeken zodat we ook bij regen en nattigheid op pad 
kunnen. Naar de speeltuin, in de plassen stampen, met fietsen en steppen op het 
pad langs het spoor rijden en naar de treinen kijken of lekker met de bakfiets op stap. 
Komen we schapen tegen? Dan zingen we over schapen. Vinden we onderweg een 
kikker? Dan zetten we die even veilig aan de kant. Komen we door een tunneltje? 
Dan luisteren we naar de echo.  
 
Ik heb een hoop houten speelgoed, maar niet uitsluitend. We knutselen graag met 
(zelfgevonden) natuurlijke materialen, maar kinderen mogen ook lekker stickers 
plakken bijvoorbeeld. Ook hierin stem ik af op de behoefte van de kinderen.  
 
Wanneer er iets gebeurt dat niet de bedoeling is, dan corrigeer ik dat door aan te 
geven wat ik graag wil dat ze wel doen. Wanneer het gaat om een potentieel 
gevaarlijke situatie dan leg ik kinderen (die daaraan toe zijn) wel uit waarom ik dat 
vind.  
 
2.3  
De leeftijd van de kinderen 
Ik vang hier kinderen op in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Ik streef naar rustige dagen 
met genoeg individuele aandacht voor ieder kind. Het maximaal aantal kinderen dat 
ik tegelijk opvang hier is zes, waarvan dan minimaal een ouder dan 4 is en maximaal 
twee jonger dan een jaar.  
 
2.4  
De omgangsvormen 
Ik geef kinderen een hoop ruimte om zelf te ontdekken. Ik leef voor, en geef dus het 
goede voorbeeld. Als de kinderen bij de groenteboer een banaan krijgen zal ik dus 
zelf “Dankjewel groenteboer!” zeggen, en niet de kinderen verplichten om dankjewel 
te zeggen. Het idee hierachter is dat ze dat uiteindelijk zelf zullen gaan doen, omdat 
ze het normaal zullen vinden.  
Bij conflicten tussen kinderen onderling zal ik de situatie inschatten, en indien 
mogelijk zal ik kinderen de ruimte geven om het zelf op te lossen. Vaak kunnen ze 
dat ook erg goed. Ik geloof dat als je als volwassene kinderen de kans geeft om zelf 
tot een oplossing te komen, dit bijdraagt aan hun gevoel voor competentie en 
autonomie.  
 
 
 
 
 



2.5  
Dagritme. 
 
Ik schets hier een gemiddelde opvangdag.  
 
Het is dinsdag. Vandaag is het markt, dus als alle kinderen binnen zijn trekken we de 
schoenen aan en stappen we in de bakfiets! We rijden langs het station en kijken 
even naar de trein die daar net vertrekt. Daarna komen we langs te werkplaats. Wat 
een grote graafmachines staan daar! We kijken even. Onderweg zien we een veld 
vol schapen. We blijven even staan en zingen “schaapje, heb je witte wol?”. Als we 
door het tunneltje rijden roepen we “echo!!” en horen hoe de echo antwoordt. Dan 
zijn we er al bijna! Op de markt krijgen de kinderen een banaan, en ze eten in de 
bakfiets. Ze mogen meedenken over het fruit dat wordt aangeschaft. Vandaag gaan 
we ook nog even een boodschap doen bij de Lidl, de kinderen lopen mee of zitten in 
de wagen. Ze hebben geluk vandaag, ze mogen een broodje uitzoeken! Bij de kassa 
helpen ze mee om de boodschappen op de band te leggen. We zwaaien naar de 
caissière en pakken dan de bakfiets weer in. Thuis worden de luierdragende 
kinderen verschoond, en gaan we aan tafel om te zingen en wat te drinken. We 
overleggen over het verdere verloop van de ochtend, ik vind het belangrijk om hierbij 
af te stemmen op de behoefte van de kinderen. Vandaag gaan we naar de speeltuin! 
Samen wandelen we naar de speeltuin. Onderweg komen we langs een 
kastanjeboom, en we vinden wat mooie kastanjes. Die nemen we mee!  
Als we weer thuis zijn is het tijd om brood te eten. We zingen een liedje en dan gaan 
we lekker eten. Na het eten gaan de jonge kinderen slapen, en voor de oudere 
kinderen is er tijd voor een spelletje of een verhaaltje. Rustmoment!  
’s Middags gaan we lekker knutselen. Daarbij gebruiken we de kastanjes die we 
vanmorgen gevonden hebben. Rond 15:00 uur hebben we nog een moment aan 
tafel voor wat fruit of groente en evt nog iets lekkers. De kinderen spelen nog even in 
de tuin. Aan het eind van de middag worden de kinderen weer opgehaald.  
 
 


