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Hoofdstuk 1   Inleiding 
 
 
De missie van kinderopvang  Stap voor Stap: 
 
Stap voor Stap biedt opvang aan kinderen in de leeftijd vanaf 4 
maanden tot 4 jaar, in een warme, veilige en stimulerende, huiselijke 
omgeving waarin ieder kind de ruimte krijgt om met veel vrijheid te 
kunnen spelen, te ontmoeten, te ontdekken, te onderzoeken en zich 
optimaal op fysiek , sociaal, emotioneel en intellectueel niveau te 
ontwikkelen. 
 
 
Stap voor Stap  heeft een aantal kerntaken:  
 

• Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
Van belang is dat kinderen zich fysiek en emotioneel veilig voelen.  
Het veilige gevoel is de basis voor een optimale ontwikkeling van 
ieder kind. 
Wat ik te bieden heb, is een warm hart, oprechte aandacht, het goed 
kunnen kijken en luisteren naar ieder uniek kind, het volgen en 
stimuleren, het voegen en begeleiden. 
Mijn rust, mijn humor, plezier en creativiteit wil ik graag inzetten om 
zorg te dragen voor de  kinderen van kinderopvang  Stap voor Stap. 
 
 
Fysieke veiligheid houdt in dat binnen en buitenruimtes en speelgoed 
veilig en schoon zijn. 
De gehele beneden verdieping van ons huis aan de Statenlaan is 
ingericht  voor  het jonge kind waarbij de gezelligheid , warmte en 
huiselijkheid van groot belang zijn. 
Tevens zorg ik ervoor dat er gezonde voeding is en veel beweging zal 
zijn, we gaan iedere dag zeker een a twee keer naar buiten voor een 
langere tijd. 
 



Emotionele veiligheid betekent voor mij, goed kijken en luisteren 
naar de kinderen. Zien wat het prettig en leuk vindt. 
Het kind mag zijn eigen tijd nemen, zijn eigen ritme volgen… 
Steun geven bij lastige situaties zodat het iets nieuws durft te 
proberen. 
Aanvoelen wat de stemming is…Het gevoel er te mogen zijn, altijd!! 
Op anderen kunnen vertrouwen. 
Zorgen voor een vrolijke en positieve sfeer. 
Voorspelbaarheid in het dagritme en duidelijk zijn in regels en 
afspraken kunnen daarbij helpen. 
 
Overleggen, delen en samenwerken met ouders is m.i. van groot 
belang. Als ouders vertrouwen hebben in de opvang die ik bied, 
kunnen de kinderen onvoorwaardelijk bij de opvang zijn. 
Dit zal voor het kind voelbaar zijn  en zich gewenst en veiliger kunnen 
voelen. 
Er wordt tijd gemaakt voor een goede overdracht. Bij het halen en 
anders telefonisch op een later moment. 
 

• Ontwikkelingsstimulering, leren (zelf) doen 
Stap voor Stap  ziet het als een  taak om de brede ontwikkeling van 
alle kinderen te stimuleren.  
Het gaat dan zowel om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de 
kinderen, als om de ontwikkeling van hun talenten. 
Kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen is van belang… 
Kinderen hebben er erg veel plezier in en het is zo mooi dat het een 
gunstige invloed heeft op hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. 
Dagelijkse rituelen geven structuur. Voor mij is het van belang dat 
kinderen met plezier dingen (leren) doen en ik zal dit stimuleren. 
 
Uitdagingen zullen er immer zijn, zodat kinderen leren steeds meer 
zelfstandig te zijn, hun zelfvertrouwen te ontwikkelen, leren tegen 
een stootje te kunnen, te mogen kiezen, en zichzelf kenbaar te 
maken. 
 



 

Voor kinderen is het zich kunnen uitdrukken en communiceren heel 
wezenlijk. Maar jonge kinderen doen dit moeilijk met woorden. Zij 
hebben wel andere manieren om zich te uiten; door te wijzen, ergens 
naar toe te kruipen, te schreeuwen, te zingen, tekenen en knutselen. 
Allemaal “talen” waarmee kinderen hun wereld onderzoeken. Al deze 
vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen 
zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Voor mij is het kijken en 
luisteren naar al deze “talen” belangrijk en een sterke kant van mij  
(door de jaren heen geleerd als tweede natuur)en is verweven met de 
omgang met de kinderen gedurende de dag.. 

De kinderen mogen genieten van een overvloed aan ruimte, 
ontdekkingen, onderzoek en een  rijkdom aan uitdagingen!  
Daarom wil ik graag zorgen voor een veilige en ontspannen sfeer 
waarin “avontuur” kan ontstaan wat m.i. altijd de basis  is voor de 
ontwikkeling van ieder kind.   
 
 

• Natuurbeleving  
Contact met de natuur stimuleert de ontwikkeling. 
Kinderen kunnen op onderzoek uit, ze leren onafhankelijk denken, het 
verzamelen van gegevens met behulp van alle zintuigen. 
Met een groep van maximaal 4  kinderen, een kleine tuin en een 
heerlijke speeltuin tegenover het huis of met regelmaat naar 
bouwspeelplaats Thialf op loopafstand 
Daar waar je kunt, fietsen, ballen en lachen en waar zand, gras, water 
en modder een avontuur vormen. 
Iedere dag erop uit, dichtbij of wat verder weg. Met een grote 
vierpersoonsbuggy, aan de hand of in een drager dat wat de natuur 
ons biedt ,ontdekken, onderzoeken en beleven! 
Vies worden mag!! 
 
 



 
• Leren maken 

Creativiteit  vind ik belangrijk. 
Jezelf uiten in beweging, geluid en materiaal. 
Kinderen houden ervan om bezig te zijn met materialen. Ze willen 
graag kennismaken met nieuwe materialen. Jonge kinderen leren 
hierdoor de mogelijkheden en eigenschappen kennen zonder dat het 
daarbij al belangrijk is wat voor resultaat ze ermee kunnen behalen. 
Het is voor hen één grote ontdekkingsreis. Voor mij is het heerlijk 
om creativiteit op welke manier dan ook te stimuleren  door 
regelmatig knutselactiviteiten te organiseren en door te werken met 
verschillende materialen zoals water, zand, klei en verf of met dat 
wat de natuur ons biedt. 
Creatief zijn kun je op vele manieren doen. Fantasie verhalen 
vertellen en eigen liedjes bedenken is ook een vorm van creativiteit.  
Oplossingen bedenken voor onverwachte situaties vereist ook zeker 
creativiteit. 
 
We zullen zingen, dansen, knutselen… We maken niet standaard elke 
week een plak-, teken- of schilderwerk. Het belangrijkste vind ik dat 
de kinderen plezier hebben in wat ze doen en genoeg tijd krijgen om 
waar ze mee bezig zijn, te ervaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2  De opvang 
2.1 De gastouder 
Naast dansen, yoga, wandelen ( rond Arnhem en pelgrimstochten naar 
Santiago en Rome) reizen en  lezen, heb ik het werken met kinderen 
zeer lief. 
Zelf woon ik vele jaren in het spijkerkwartier te Arnhem, samen met 
Rob. 
Onze kinderen Sam van 24 en Dana van 21 wonen op zich zelf en gaan 
hun eigen wereld ontdekken en vorm geven. 
Ik ben Hilda van Rossum,  geboren in Drenthe in 1961, ooit in 
Groningen de HBO-J (jeugdwelzijnswerk) voltooid  en ruim 27 jaar 
werkzaam in de zorg. 
 
Ooit ben ik  begonnen als pedagogisch medewerker op een medisch 
kleuterdagverblijf in Arnhem waarbij ik met veel passie heb gewerkt 
met  jonge kinderen. 
Heb veel ervaring opgedaan in samenwerking en zorg dragen voor een 
veilige leef en speel/ leeromgeving en de ontwikkeling van het jonge 
kind. 
Het werken met kinderen die net iets extra’s nodig hebben, het 
diagnosticeren en met gegevens een plan maken zodat het unieke kind 
zich op zijn manier kan ontwikkelen, hebben me veel ervaring en 
voldoening gegeven. 
 
Daarna ben ik bij de Siza gaan werken ( Een organisatie binnen de 
zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking.) als 
ambulante  intensieve opvoedings- en gezinsondersteuner. In deze 
baan stond vooral de interactie tussen ouder en kind centraal. 
Heb geleerd goed af te stemmen, te voegen, te stimuleren  en van 
mogelijkheden uitgaan in plaats van denken in beperkingen. 
  
Het werken op een kleinschalig kinderdagverblijf in Wolfheze met 
kinderen van 0 tot 4 jaar heeft opnieuw mijn hart geopend en heeft 
me duidelijk gemaakt hoe fijn ik het vind om met het jonge kind te 
werken. 



Aan het begin te staan van zijn/haar leefwereld, de ontwikkeling die 
zo snel gaat te mogen volgen, onderdeel te mogen zijn van een veilige 
basis en met ouders daar waar nodig is, samen op te denken…. 
 
Kortom , tijd voor een eigen kleinschalig kinderopvang op mijn eigen 
warme woonplek waarbij de beneden verdieping volledig aangepast en 
ingericht is voor de kleine gastjes…bouwen aan een heerlijk 
onderkomen  waar plezier en ontspanning en ontwikkeling voorop 
staan. 
Ik kan mij volledig  vinden  bij het motto van gastouderbureau “Zand 
op de mat:” veel bewegen en lekker erop uit en veel buiten zijn….” 
 
 
 
2.2  Mijn visie: 
 

v Stap voor Stap ben ik gegroeid naar deze eigen opvang aan huis. 
Een proces van onderzoek naar wat ik werkelijk wil… Mijn hart 
en kracht ligt bij het volgen en omgaan met het jonge kind. 

v Stap voor Stap wordt het leven geleefd. Iedere keer kom je in 
een volgende (levens)fase. Iedere keer is het voor mij  
belangrijk om balans te vinden, wat past op dit moment bij deze 
fase. Al stappend op mijn tochten, weet ik dat ik gehoor wil 
geven aan een baken zijn voor kinderen en ouders…. 

v Stap voor Stap wordt het kind groot. Ieder in zijn eigen tempo, 
ieder met zijn eigen karakter . 

        Ieder kind leert op zijn manier en treedt de wereld op zijn  
        eigen mooie en unieke wijze tegemoet.             

v Stap voor Stap mag ik deel uit maken van deze ontwikkeling. 
Waarbij ik me besef hoe belangrijk de eerste levensfase van 
het kind is en ik op mijn manier invulling mag geven aan de rust 
warmte  en veiligheid van jullie kind. 

v Stap voor Stap worden werkelijk de eerste stapjes gezet… 
 



En voor u als ouder: Niks is mooier dan onbezorgd de dag beginnen. 
Vandaag is een mooie dag, uw kind gaat spelen, knuffelen, ontdekken, 
op avontuur! Terwijl u rustig, zonder breng en haal stress, aan het 
werk kan. 
 
Uw kinderen leren vaardigheden die ze later nodig gaan hebben, zoals 
samenspel, delen en geduld. 
Ze zullen zich goed vermaken door vrij te spelen en te knutselen en 
veel buiten te zijn….. 
Een kind wil zich eigenlijk alleen maar veilig en welkom voelen om in 
zijn eigen persoonlijkheid te groeien, die vrijheid bied ik. 
Basisrust en harmonie zijn voor mij belangrijk en daarin wordt 
ontdekken en uitproberen aangemoedigd en uitspattingen 
getolereerd binnen bepaalde duidelijke grenzen. 
 
Er wordt veel zorg besteed aan de manier waarop de kinderen 
worden opgevangen. Deze zorg is  gericht op de sfeer zodat de 
kinderen met plezier komen. De basishouding van mij wordt 
gekenmerkt door warmte en oprechte aandacht voor elk uniek kind . 
Ik bied gastouderopvang met een professionele inslag, met vele jaren 
ervaring. 
Er wordt ruimte en aandacht gegeven aan plezier, zachtheid, 
avontuur en speelgoed voor kinderen en ruimte en aandacht voor 
ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 De leeftijd van de kinderen 
De kinderen variëren in leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar. 
Het volgende stuk over baby’s, dreumes, peuters heb ik overgenomen 
uit het pedagogisch plan van Zand op de mat omdat ik me hierin goed 
kan vinden. 
 
Baby’s 
Baby’s worden omhult met warmte. Ze worden geknuffeld en 
gewiegd. Er worden zachte liedjes gezongen en ze worden veel op 
schoot genomen worden. Indien gewenst heb ik een sleng/ draagdoek 
Baby’s zijn gebaat bij rust. De tv is uit en er is een rustig plekje voor 
de baby om te spelen. Daarnaast krijgen ze volop de mogelijkheid om 
de wereld om zich heen op een veilige manier te verkennen. Er wordt 
speelgoed van verschillende materialen aangeboden. 
Baby’s volgen zoveel mogelijk het ritme van thuis. De slaap- en 
drinktijden worden aangepastaan het ritme van de baby. 
Dreumes en Peuters 
In het ritme van kinderen tussen de 1 en 4 jaar staat 
voorspelbaarheid centraal. De dag bestaat uit een aantal vaste 
elementen. Dit zijn o.a. de eet- en slaapmomenten. Op uitjes worden 
kinderen goed voorbereid. 
Kinderen worden volop gestimuleerd om zich te ontwikkelen. 
· Ze spelen iedere dag buiten. Er wordt geschommeld, geklommen en   
over randjes gelopen.  
.Ze ervaren de kou, de warmte en de regen. Ze ervaren wat de 
verschillende seizoenen met zich mee brengen. 
· Er wordt gespeeld met vormloos materiaal zoals klei, zand en water. 
· Er wordt geknutseld met verschillende materialen voorgelezen en 
veel gezongen.  
 
  
 
 
 



 2.4 De omgangsvormen  
 
Vooral baby’s hebben veel persoonlijke zorg en aandacht nodig. Ze 
zijn kwetsbaarder en hebben nog veel behoefte aan lichamelijk 
contact. Door sensitief te reageren op het kind, zoals het op te 
pakken als het huilt, wordt de basis gelegd voor het zelfvertrouwen 
van het kind en het vertrouwen in de volwassenen om hen heen. 
In overleg met de ouders, kan een kindje gedragen worden in een 
sleng/draagdoek. 
Er wordt altijd getracht om hoe druk ook , oprechte aandacht en tijd 
te hebben voor de allerkleinsten. 
 
De volwassene is rolmodel. Kinderen leren door nadoen en herhaling. 
Voordoen en zelf het voorbeeld geven is dan ook belangrijk.  
Ik zal rustig en vriendelijk zijn. 
Ook de kinderen gaan vriendelijk met elkaar om.  
 
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid: ik wil dan ook impliciete 
en verborgen boodschappen voorkomen. 
Als ik een vraag stel aan een kind, wetend dat ik “nee” als antwoord 
kan krijgen respecteer ik dat dan ook. Ik neem kinderen serieus, zij 
hebben ook een eigen mening. 
Wil ik geen “nee” horen, dan maak ik er over het algemeen een 
‘stelling’ of ‘opdracht’ van (bijv. “Ik wil graag dat je het even opraapt, 
anders valt iedereen er over”). 
Ik probeer het woordje ‘niet’ zoveel mogelijk te vermijden, ik vind 
het belangrijk om te zeggen wat je “wel” wilt. Het maakt alles 
duidelijk en geeft rust. 
In deze tijd ontwikkelt het jonge kind een eigen wil, de wereld draait 
om hem/haar. 
Het merkt dat hijzelf iets teweeg kan brengen en gelooft in zijn 
eigen kunnen. Hoe mooi is het om dat te stimuleren. Ik zal aandacht 
geven door middel van opdrachtjes, complimenten, imitatie spel 
aanbieden en dat immer in liefdevolle nabijheid. 
 



Ik wil graag dat de kinderen leren respecteren dat waar je mee 
speelt niet zomaar afgepakt mag worden. Dat kost veel tijd, geduld 
en oefening. Steeds uitleggen dat je iets kunt vragen in plaats van 
afpakken: wel honderd keer of meer. 
Voor de tussentijd wat anders aanbieden kan ook een oplossing zijn. 
 
Het leren benoemen van gevoelens is m.i. erg belangrijk. Kinderen 
weten meestal nog niet goed wat ze voelen en hoe dat heet of 
genoemd wordt. 
Het is volop in ontwikkeling; er is nog geen geduld, boosheid is nog 
niet onder controle, kinderen richten zich in deze fase op één ding… 
 Helpend kan zijn om tegen de kinderen te noemen wat voor emotie 
we zien. “Ik zie het, je bent boos”; “Natuurlijk, je bent verdrietig 
want mama/papa is net weg,; “Ja, je bent geschrokken, dat is 
duidelijk”; “Kijk, we zijn allemaal bij je”.  
Belangrijk is het dat kinderen hun emoties kunnen uiten. Er is of ik 
maak daar veel tijd voor. 
Wat te doen is: hen vasthouden en bij hen blijven tot ze uitgehuild 
zijn. Maakt niet uit of ze nu boos, verdrietig of bang zijn. Inmiddels 
heb ik hier veel ervaring mee. En steeds weer blijft het heel 
bijzonder om te zien hoe kinderen opknappen van zo’n ontlading. Ze 
vallen daarna bijvoorbeeld heerlijk ontspannen in slaap of ze gaan 
gewoon weer lekker spelen. 
 
Er gebeurt immers zoveel in de ontwikkeling van het jonge kind. 
Het “magisch denken” is volop in ontwikkeling: herinnering , fantasie 
en werkelijkheid lopen (nog) door elkaar heen…dat is goed om te 
beseffen en serieus te nemen. 
 
Samen spelen en delen van speelgoed is leuk, maar ook moeilijk. Jonge 
kinderen kunnen behoeftes nog moeilijk uitstellen. 
De knuffel of het stuk speelgoed dat van thuis meegenomen wordt is 
van jezelf. 
Maar anderen willen daar natuurlijk wel het fijne van weten en er ook 
mee spelen.  We vinden altijd een oplossing… 



Kinderen kijken veel naar elkaar en zullen eerst nog naast elkaar 
spelen. Later met elkaar… 
 
Ik laat de kinderen zoveel mogelijk zelf doen,. Ze hebben er erg veel 
plezier in en een leuke bijkomstigheid is dat het een gunstige invloed 
heeft op hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. 
 
Dagelijkse rituelen geven structuur. Voor mij is het van belang dat 
kinderen met plezier dingen (leren) doen. Een voorbeeld hiervan is 
opruimen; dit is een dagelijks terugkerend ritueel. Telkens voordat 
we naar buiten gaan, ruimen we op en iedereen helpt mee. Door het 
speelgoed op vaste tijden op te ruimen blijft het overzichtelijk en de 
kinderen kunnen zo altijd, na het eten of slapen, opnieuw kiezen waar 
ze mee willen spelen. Bovendien leren ze op deze manier dat opruimen 
leuk is om te doen. 
Meehelpen met dagelijkse huishoudelijke klusjes vinden veel kinderen 
erg leuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Dagritme 
We maken samen een mooie dag waarin er vaste momenten van 
spelen, wandelen, eten en slapen zullen zijn. 
Het streven is dat ik iedere dag met de kinderen naar buiten ga om 
de wereld te ontdekken, rustig de tijd te nemen voor alles wat we 
zien, ruiken, horen. 
 
2.6 Voeding 
Er wordt op vaste tijden gegeten, altijd gezellig samen aan tafel. 
Soms gaat er een pick-nick mee maar ook dan zoeken we een rustige 
plek om te zitten.Eten en drinken beschouw ik als een activiteit, 
zonder haast en niet tussendoor en het is leuk om van alles te 
proeven.  
Er zal daarom veel soorten beleg zijn. Behalve honing en appelstroop, 
zal er geen zoet beleg zijn.  
Kinderen kunnen halve of hele boterhammen kiezen. De kleintjes 
krijgen meestal kwart stukjes. 
Kinderen krijgen gezonde, verse voeding. Bruin brood met gezond 
beleg. Vers en verschillend seizoens fruit en een verantwoord 
tussendoortje zoals komkommer, kinderbiscuittje, gedroogd fruit, 
soepstengel, cracker, etc.  we drinken melk, diksap, vers sap, 
smoothies,yoghurt  of kruidenthee. 
Zijn er speciale wensen , zal dit besproken worden met de ouders en 
eventueel zelf meegebracht worden. 
 
2.7 De speelruimte 
Binnen is er voldoende ruimte om heerlijk te spelen, speelkleed en 
grote kussens op de grond, manden met speelgoed en een lange tafel 
waar we kunnen eten en knutselen…  
De tv is uit, er is geen of weinig speelgoed met batterijen. 
 
Buiten is er een afgeschermde tuin met voldoende schaduw in de 
zomer. Het is een kleine tuin maar heeft alles. Terras, gras, bloemen, 
plukvruchten, picknick tafel, schommel en een zandbak komt er 
waarschijnlijk nog… 



 
Aan de overkant van het huis, is  een kleine speeltuin waar we met 
gemak kunnen zijn. 
Ook zijn we vaak te vinden op bouwspeelplaats Thialf waar we in 
korte tijd naar toe kunnen lopen. 
Daarnaast bezoeken we de vele verschillende speeltuinen in de buurt. 
Ook maken we  langere tochten  naar het Sonsbeekpark, 
Angerenstein of de kinderboerdrij van Presikhaaf. 
Met regelmaat bezoeken we de bibliotheek en/of speel-o-theek. 
 
 
 2.8 De slaapruimte 

Op de eerste verdieping is een sfeervolle warmrode slaapkamer waar 
de bedjes staan. 
Soms wordt er voor de rust een bedje verschoven naar een 
aangrenzende kamer. 
Ik maak gebruik van een babyfoon zodat ik de kinderen altijd kan 
horen. 
In overleg met de ouders en welbevinden van het kind, bied ik de 
mogelijkheid om als het weer het toe laat, buiten te slapen.  
Er zijn speciale tentjes voor in de tuin… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3  Praktische zaken 
 
3.1 Openingstijden 
Stap voor Stap  is open op maandag, dinsdag en donderdag. 
Vanaf  8.00 uur is uw kind welkom tot 18.00 uur. 
Er is plek voor 4 a 5 gastkinderen. Minimale afname is 8 uur per dag. 
In overleg met de ouders wordt een vast aantal uren per maand 
afgesproken 
Als u een plek reserveert betaalt u deze uren altijd door.  
Ook als uw kind ziek is of u met vakantie gaat. U betaalt niet als ik 
ziek ben of op vakantie.  
 
Beschikbare plaatsen   
Maandag:    4 plekken van minimaal 8 uur per dag 
Dinsdag:      4 plekken van minimaal 8 uur per dag 
Donderdag: 4 plekken van minimaal 8 uur per dag 
 
Bij mij als gastouder kan geschoven worden met de tijden. U kunt uw 
kind, indien nodig, eerder brengen en later ophalen. Als u in de file 
staat hoeft u niet bang zijn te laat te komen. In overleg kan uw kind 
zelfs mee eten.  
Soms mag een kind 's nachts blijven slapen tegen een bepaald tarief. 
In overleg is veel mogelijk.  
Hier is een goede communicatie van belang. Per keer zullen de 
mogelijkheden afgewogen worden.  
 
De vakanties 
Ongeveer 7 weken per jaar is Stap voor Stap gesloten. Ik geef ruim 
van te voren aan wanneer dit zal zijn. Wellicht is er een andere 
gastouder in Arnhem Noord waar u terecht kunt. 
Ook kan het gastouder bureau bemiddelen indien nodig. 
Op nationale feestdagen is de opvang gesloten. 

 



Ziek en dan? 
Uw kind is te ziek om te komen als het één op één aandacht nodig 
heeft. We hebben in de ochtend contact en overleggen samen wat 
het meest haalbare en fijn is voor het zieke kind. Wanneer uw kind 
verhoging heeft maar nog rustig kan spelen of rustig op de bank 
wil/kan liggen, kan het gerust komen.. Ik pas mijn programma aan en 
zal er zijn met zorg zoveel ik kan…. 

3.2 Kosten 
 
Stap voor Stap biedt opvang in dagen van minimaal 8 uur. 
Opvang bij Stap voor Stap kost: 6,50 euro per kind per uur.   
                                                   (voorlopig tarief in 2016) 
                                                   7.00 euro per kind per uur 
                                                   (per januari 2017) 
 
Inclusief, luierdoekjes, verzorgingsproducten,  
knutselmateriaal   en voeding. 
Exclusief luiers, flesvoeding, warm eten en speciale wens of 
dieetproducten.  
Naast deze 6,50 euro betaalt u 45 euro per maand aan het 
gastouderbureau. 
U heeft in veel gevallen recht op kinderopvangtoeslag. 
 
Kinderopvangtoeslag 2016: 
Ouders die in 2016 gebruik maken van kinderopvang, hebben recht op 
kinderopvangtoeslag als ze werken, studeren of een 
inburgeringscursus volgen. 

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd 
wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is 
begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.  

Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen wat uw netto kosten zullen 
zijn.  



 
 
3.3 Benodigdheden voor de opvang 
 
Alle kinderen nemen een tas mee met persoonlijke zaken: 
 

• Eigen slaapzak (ook ik zal hier slaapzakjes als reserve hebben) 
• Luiers, het is de bedoeling dat u zelf voor de luiers zorgt. ca. 5 

stuks per opvangdag  
• Aangepaste voeding (bijv. borstvoeding of medische voeding) 
• Draagzak of kinderwagen (in overleg)) 
• Regenkleding en -laarsjes (bij regen) 
• Voor net lopende dreumesen een regenbroekje (i.v.m. het 

regelmatig vallen en natte knieën krijgen) 
• Evt. eigen knuffel 
• Evt. eigen speentje 
• Setje extra kleren, sokken/sloffen 

 
Het één en ander kan ook hier in een mandje achter gelaten worden, 
als dat gemakkelijker is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


