
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Monique 
 
 
 
Woonplaats 
Amersfoort (Rustenburg) 
 
Opvangdagen: 
Maandag en dinsdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
Het gezin 
Monique (1973)  woont samen met haar man Hans en hun twee zoons: Mitchel (1999) en 
Joey (2003) in de Amersfoortse wijk Rustenburg. Het gezin woont in een lichte 
eengezinswoning met een ruime tuin. Achter de tuin is een gezamenlijk binnenterrein met 
een grasveld, schommel, glijbaan en speelhuisje. In de buurt zijn diverse speeltuintjes, 
een mini-bos en op loopafstand het Waterwingebied.  
Bij het gezin hoort ook hond Myla. Zij is niet aanwezig bij de opvang, maar gaat dan naar 
de hondenopvang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Werkervaring 
Monique vertelde op de kleuterschool al aan iedereen dat ze later ‘gezinsverzorgster’ 
wilde worden, omdat ze kinderen zo leuk vond. Na bijna 10 jaar op kinderdagverblijven te 
hebben gewerkt heeft ze in 2014 de overstap gemaakt naar de gastouderopvang. En nog 
altijd is zij met veel plezier gastouder. 
Monique is een warme, zorgzame en consequente gastouder. Ze vindt het heerlijk om 
met kinderen te werken. Hun kijk op de wereld, hun openheid, de verhalen, de knuffels, 
het maakt haar allemaal heel blij. Monique vindt het heel dankbaar werk dat zij de 
kinderen mag begeleiden in hun ontwikkeling, en in hun eigen tempo mag ondersteunen 
in hun spel.  
Naast haar opleiding MBO Agogisch Werk heeft Monique diverse na- en bijscholingen 
gedaan, waaronder de Kinderopvang Academie, How to talk to kids, Huilende baby’s in 
de opvang, Systemisch kijken nar kinderen, Hechtingsproblemen en Loose Parts Play.  
 
 

     
 
 
 
Monique’s opvang 
Monique vindt het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in haar opvang en zichzelf 
kunnen zijn. Ze biedt ze een veilige basis, van waaruit ze zich kunnen gaan ontwikkelen 
en de wereld kunnen gaan ontdekken. Ze krijgen veel ruimte om dit zelf te doen binnen 
de grenzen waar die nodig zijn. Monique is heel consequent in wat wel en niet mag.  

Rust en regelmaat zijn belangrijke pijlers in haar opvang, ook open communicatie en 
overleg met de ouders vindt ze erg belangrijk. Monique vindt het belangrijk dat ouders 
zich gezien en gehoord voelen.  

Monique werkt kindvolgend, maar kijkt ook naar wat de groep nodig heeft. Er is in haar 
opvang een vast dagritme, met ruimte voor spontane activiteiten. 

Het dagritme ziet er als volgt uit: 

7.00 -9.30 De kindjes woorden gebracht en er is ruimte voor vrij spel. Sommige kindjes 
eten hun ontbijt bij Monique, andere kindjes vinden het fijn om de dag rustig op de bank 
te beginnen met een boekje of hun knuffel. Weer eenn ander kindje gaat meteen volop 
spelen. Elk kind mag opstarten zoals hij of zij het zelf het liefste doet. 

9.30- 10.00 Fruit eten en wat drinken. Er wordt een boekje gelezen, liedjes gezongen of 
ze pakken de woordkaarten van het thema erbij. De kindjes die 2x slapen gaan naar bed. 



 

  

10.00-11.30 Er wordt geknutseld of een andere gezamenlijke activiteit, puzzelen, kleien, 
loose parts play (alledaagse dingen zoals rijst, pannen, bakjes, lepels gebruiken om tot 
spel te komen en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is). Het kan ook zijn dat ze een 
stuk gaan wandelen naar het park of een boodschapje doen. Of ze spelen lekker in de 
tuin. 

11.30-12.30 Lunch. Er wordt brood gegeten. Kindjes die 1x slapen gaan naar bed. 
Kindjes die niet meer slapen kijken op de bank of op een matrasje op de grond (wat ze 
zelf het liefst willen) een filmpje zodat ze toch een rustmomentje hebben. 

14.30-15.00 De kindjes worden wakker en eten een koekje en drinken nog wat.  

15.00-16.30 Nog weer even in de tuin spelen of binnen vrij spel. De kleintjes gaan voor de 
2e keer slapen. 

16.30-17.30 De grote kindjes krijgen nog een soepstengel, de kleintjes tot 18 maanden 
krijgen indien gewenst het groentehapje dat ze van hun ouders mee hebben gekregen. De 
kinderen worden opgehaald. 

   

 

Aanvullend hierop geldt dat baby’s zoveel mogelijk hun eigen eet- en slaapritme volgen, 
zoals ze thuis gewend zijn. 

Monique werkt met thema’s en stemt haar activiteiten daar op af. Er wordt veel 
geknutseld en ze gaan regelmatig naar buiten. Er is een ruime variatie aan speelgoed. 

In de tuin staat een huisje, fietsjes en een loopauto, ballen en divers speelgoed.  

Voor het slapen hebben alle kinderen een eigen plek. Er is een dubbel ledikant en voor de 
andere kamers een voor nu nog een campingbedje of ledikantje. Kinderen slapen alleen 
op een kamer. Met een babyfoon met op elke kamer een camera kan Monique de kindjes 
tijdens het slapen goed in de gaten houden. 



 

  

      
 
 
Wat wij vinden van Monique 
Monique is een hele enthousiaste, lieve gastouder die enorm toegewijd is aan de kinderen 
en haar opvang. Ze doet haar werk met heel veel plezier en dat merk je, ook als bureau 
en als ouders. Ze is ondernemend en creatief en ze communiceert heel duidelijk, zowel 
naar kinderen als naar ouders.  


