
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Lisa 
 
 
Adres: 
Zandkamp 6 
3828 GA Hoogland 
 
Opvangdagen: 
Dinsdag, woensdag en vrijdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
Het gezin 
Lisa (1994) is een jonge vrouw. Samen met haar man, Coen (1992) woont ze in een leuke 
eengezinswoning met een grote tuin in een fijne wijk in Hoogland. In de tuin wonen hun 
konijnen die samen met de gastkinderen verzorgd worden.  
 
Werkervaring 
Lisa is eigenlijk haar hele leven al gastouder. Haar moeder startte als gastouder toen Lisa 
zelf nog een dreumes was en van lieverlee rolde zij dus zelf in het vak. Als tiener hielp zij 
haar moeder al veel en het was dan ook niet meer dan logisch dat Lisa op haar 16e ook 
zelf koos voor de opleiding tot Pedagogisch Medewerker in de Kinderopvang op MBO4. 
Tijdens die opleiding heeft zij bij veel kinderdagverblijven gewerkt, maar haar liefde voor 
de gastouderopvang bleef bovenaan staan. En dus koos zij ervoor om na bij verschillende 
gezinnen gewerkt te hebben als nanny, in haar eigen huis in Hoogland ook zelf aan de 
slag te gaan als gastouder.  
 
 
 
 
 



 

  

Lisa's opvang 
Lisa’s opvang kun je beschrijven als echte huiselijke opvang. Eigenlijk gastouderopvang 
zoals het ooit begonnen is. Kinderen krijgen heel veel gelegenheid om zelf te spelen en 
hun fantasie de vrije loop te laten. Lisa begeleidt ze daarbij door telkens speelgoed aan te 
bieden wat bij de kinderen en hun bui van die dag past.  
Ook is Lisa enorm creatief waardoor ze zelf leuke spellen bedenkt die bij het thema van 
dat moment passen. De thema’s stemt zij af op de seizoenen of de feestdagen. Maar vaak 
ook bedenkt ze zelf iets leuks. Als kinderen toe zijn aan school zorgt Lisa ervoor dat ze 
goed voorbereid zijn door ze de vaardigheden te leren die ze op school nodig hebben.  
Iedere dag gaat Lisa met de gastkinderen naar buiten. Ze maken een wandelingetje in de 
buurt en bekijken dan alle bloemetjes en dieren die ze tegenkomen, of doen een 
boodschap. Of ze spelen in de grote tuin en aaien de konijntjes.  
 
 
Wat wij vinden van Lisa 
Lisa is een jonge vrouw die door haar ervaring met gastouderopvang en in de 
kinderopvang heel goed weet hoe het werkt. Ze is duidelijk en gestructureerd en biedt de 
kinderen duidelijke kaders. Ze is bovendien ontzettend creatief, wat leidt tot originele 
activiteiten met de kinderen.  
  


