
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Hanneke 
 
 
 
Opvangdagen: 
Dinsdag en donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
 
Het gezin 
Hanneke (1983) woont samen met haar man en haar zoon (2010) en dochter (2012) in de 
Amersfoortse wijk Kattenbroek. Ze hebben een hondje, Sammie en vissen, de Guppies. 
 
Werkervaring 
Na te hebben gewerkt als kraamverzorgster ging Hanneke aan de slag op een 
kinderdagverblijf. Tot 2014 werkte zij daar op de babygroep met kinderen van 0-2 jaar. 
Hanneke stopte met haar werk op het kinderdagverblijf om als gastouder aan de slag te 
gaan. 
Al snel kwamen wij met haar in contact. Met haar ervaring als pedagogisch medewerkster 
wist Hanneke goed waar zij aan begon en hoe zij haar opvang wilde inrichten. Haar 
belangrijkste motivatie om als gastouder aan het werk te gaan was dat zij op die manier de 
kinderen meer individuele aandacht kan geven dan binnen een groep op het 
kinderdagverblijf. 
 
 
 
 
 
 



 

  

Hanneke's opvang 
Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving en individuele aandacht voor je 
kind. Dat is waar Hanneke's opvang voor staat. 
Verder is Hanneke veel buiten met de kinderen. Ze bezoekt regelmatig verschillende 
speeltuinen in de buurt, het bos of de boerderij. Vaak in combinatie met het van of naar 
school brengen van haar eigen kinderen. Voor zover dat nodig is. 
Kenmerkend voor Hanneke's opvang is dat zij werkt met dagritmekaarten. Achter de 
eettafel, in het zicht hangt een 'waslijn' met daar aan kaartjes van de verschillende 
onderdelen van die dag. Door het verplaatsen van de wasknijper weten de kinderen waar 
ze zijn en wat er op dat moment en daarna gaat gebeuren. 
Hanneke werkt ook thematisch, wat inhoudt dat ze regelmatig naar de speel-o-theek gaat 
om spellen en speelgoed uitzoekt, samen met de kinderen, die passen bij het thema. 
Hierdoor is het spelaanbod telkens wisselend. 
De kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling, omdat Hanneke goed 
ziet waar de kinderen aan toe zijn, waar ze behoefte aan hebben en daarop inspeelt. Ze 
ziet en kent de kinderen echt. 
Het valt dan ook op dat alle kinderen zich heel prettig en thuis voelen bij Hanneke en met 
elkaar echt een hechte groep vormen waarbinnen ze samen kunnen spelen en elkaar 
(leren) respecteren. 
 
 
 
Wat wij vinden van Hanneke 
Hanneke is een hele professionele gastouder. Alle ervaring die zij heeft in de 
kinderopvang zie je terug in haar gastouderopvang. Ze denkt goed na over wat ze met de 
kinderen wil doen en bereidt dit zorgvuldig voor. Hanneke is bovendien een ontzettend 
lieve en ondernemende gastouder. 
 
De samenwerking met Hanneke is heel open, direct en prettig. Als er iets is waar Hanneke 
even over wil sparren, dan weet ze ons te vinden, zowel telefonisch als per e-mail. 
En zo communiceert ze ook met ouders. Maakt ze zich zorgen om een kindje dan zal dat 
met de ouders worden besproken. Dagelijkse belevenissen van je kind worden in het 
dagboekje en mondeling aan het einde van de dag door Hanneke met jou besproken. 


