
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Naomi 
 
 
Locatie: 
Hooglanderveen 
 
Opvangdagen: 
Maandag en woensdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Brenda Dijkhuizen 
06-16002822 
brenda@gastouderbureausproet.nl 
 
 
Het gezin 
Naomi (1992) woont samen met haar man, Martijn (1990) en hun dochter, Sofie (2021) in 
een fijne eengezinswoning aan een rustige straat, middenin  het  gezellige 
Hooglanderveen. Bij het huis zit een ruime tuin met veel gras. En in de buurt zijn 
verschillende speeltuinen  waar Naomi met haar  gastkinderen gebruik van maakt.  
 
 
Werkervaring 
Naomi is afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en heeft na afronding van 
die opleiding gewerkt op zowel kinderdagverblijven (0-4 jaar) als Buitenschoolse Opvang 
(4-12 jaar), maar ook met peuters met een ontwikkelingsachterstand. 
Sinds de komst van Sofie heeft Naomi besloten vanuit haar eigen huis kinderopvang aan  
te bieden, als gastouder, op een manier zoals zij dat graag voor haar eigen dochter zou 
willen. Zodoende startte zij haar eigen gastouderopvang.   
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Naomi's opvang 
Bij Naomi staan veiligheid, gezelligheid en ontwikkeling van de kinderen centraal. Zij laat 
de kinderen spelenderwijs de wereld om hen heen ontdekken en verkennen. Hierin 
begeleidt Naomi hen, zodat ze dat kunnen doen op hun eigen tempo en houdt ze in de 
gaten wat alle individuele interesses  zijn. 
Binnen Naomi’s opvang is  er een  divers aanbod  van activiteiten, zowel binnen als 
buiten. Ze gaan er samen op uit naar de geitjes in het dorp, of naar een van de 
speeltuinen. Er wordt gewandeld, gelezen en geknutseld. Maar Naomi en de kinderen 
bakken ook samen en maken muziek. En natuurlijk is er voldoende tijd en  ruimte voor vrij 
spel, samen of individueel.  
Het dagritme is opgebouwd uit  vaste momenten van rusten en eten (indien daar behoefte 
aan is, wordt hierbij het  eigen ritme van thuis gevolgd).  
En er wordt themagericht gewerkt, bijvoorbeeld aan de hand van de seizoenen  en 
feestdagen. 
 
 
Wat wij vinden van Naomi 
Het huis van Naomi is tip-top in orde. Uit alles blijkt  haar ervaring  in de kinderopvang. Ze 
weet goed waar goede kinderopvang voor haar aan moet voldoen. Naomi is bovendien 
rustig en gestructureerd van aard. Ze is enorm creatief en communiceert duidelijk. Wij zijn 
heel blij met Naomi als gastouder. 
  


