
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Nazia 
 
 
Woonplaats: 
Amersfoort (Randenbroek) 
 
Opvangdagen: 
Maandag t/m donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 

 
 

 
Het gezin 
Nazia (1982) is moeder van drie zoons: Altaaf (2004), Fuzail (2011) en Armaan (2015). 
Samen wonen zij in een eengezinswoning met grote tuin in de wijk Randenbroek, dichtbij 
het centrum van Amersfoort, maar ook zeer goed bereikbaar vanuit Amersfoort Zuid. 
 
Werkervaring 
Na jarenlang heel ander werk te hebben gedaan, besloot Nazia in 2011 haar hart te 
volgen. Werken met kinderen is wat zij het liefste doet. Je kunt haar niet blijer maken dan 
met een huis vol kinderen. Ze heeft zich daarom laten omscholen, heeft stages gelopen bij 
gastouders in Amersfoort en heeft zo goed voor zichzelf kunnen besluiten wat zij wel en 
ook wat zij absoluut niet in haar eigen opvang wil doen.  
 
Om zich nog verder te verdiepen in de kinderopvang heeft Nazia de cursus Kansen in 
Kinderen succesvol afgerond en mag zij zich gecertificeerd Kiki gastouder noemen. Verder 
blijft Nazia ook zichzelf graag ontwikkelen en heeft zij via ons ook de volgende trainingen 
gevolgd: Werken met de Baby, Muziek ontwikkelt en Ontwikkeling stimuleren bij kinderen. 
 
 
 
 
 



 

  

 
Nazia's opvang 
Nazia vindt het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en ze heeft veel oog voor de 
ontwikkeling van ieder kind. Om hen daarin te kunnen begeleiden en stimuleren heeft zij 
de opleiding Kansen in Kinderen (Kiki) gevolgd. In haar opvang verwerkt zij dagelijks het 
Kiki themaprogramma. Iedere maand staat een ander thema centraal, waar Nazia alles in 
huis op aanpast. Bij de speel-o-theek haalt ze speelgoed dat past bij het thema en ze 
verwerkt het in de gebarentaal die zij met de kinderen doet en de liedjes die worden 
gezongen. Elke dag wordt op een vast tijdstip met het thema gewerkt en ook de 
allerkleinsten worden daarbij betrokken. 
 
Met haar dagprogramma bereidt zij de kinderen die bijna vier jaar zijn, goed voor op 
school. Bovendien doet zij 1x per week met alle peuters aan peutergym. Hiervoor heeft zij 
een aanvullende opleiding gevolgd en huurt zij iedere week een gymzaal waar de kinderen 
naar hartenlust kunnen bewegen. Nazia begeleidt hen hier zodanig in dat de ontwikkeling 
van de motoriek van de kinderen wordt gestimuleerd. 
 
Nazia geeft de kinderen veel persoonlijke aandacht en ze gaat er dagelijks met de 
kinderen op uit. Ze heeft een grote bolderkar waar alle kinderen in kunnen in passende 
stoeltjes/zitjes. 
 
Nazia is van Hindoestaanse afkomst en ze laat de kinderen daar ook letterlijk iets van 
proeven. Ze is gek op koken en doet dat dan ook graag met en voor de kinderen. Zo 
kunnen de kinderen het eten proeven, maar ook de ouders krijgen dan een bakje mee, 
zodat ook zij het kunnen proeven. 
 
 
Wat wij vinden van Nazia 
Nazia hebben wij al vanaf het moment dat zij besloot gastouder te worden, begeleid. Het 
was vanaf de eerste dag duidelijk dat kinderen haar lust en haar leven zijn en dat zij het 
beste van haar gastouderopvang wilde maken. Nazia is constant bezig zichzelf te 
ontwikkelen en vindt het belangrijk ook de kinderen nieuwe dingen te leren. Ze werkt heel 
gestructureerd volgens een vast dagritme, wat het voor de kinderen heel duidelijk en 
voorspelbaar maakt.  
Nazia is daarnaast een ontzettend lieve, warme, hartelijke gastouder met wie wij met heel 
veel plezier samenwerken. 
 


