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Hoe gaat het met mijn gast- of oppaskind? 
 
Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang 
 
Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na een tijdje behoorlijk goed.  
Ook met de vraagouder is er natuurlijk veel contact waardoor snel duidelijk zal zijn of een kind zich prettig voelt, 
zich 'wel' bevindt bij de gastouder. 
Gastouderbureau MijnGastouderopvang adviseert u om één keer per jaar eens extra de tijd te nemen om naar uw 
gastkind te kijken aan de hand van een observatielijst.  
Uw scores op deze lijst bieden een uitstekend aanknopingspunt voor een gesprek met de vraagouder over hoe het 
gaat met het kind. 
De vragenlijst is gebaseerd op diverse observatie instrumenten die in de kinderopvang gebruikelijk zijn: 
Welbevinden van kinderen (NIZW) vormde de belangrijkste basis.  
U kunt natuurlijk zelf andere punten toevoegen die u en de vraagouder van belang vinden. 
 
Hoe werkt het? 
1. Leg de lijst neer op een dag dat het kind bij u is.  
Kruis gedurende de dag aan wat van toepassing is. 
U zult merken dat er meteen allerlei andere wetenswaardigheden over het kind bij u 'omhoog' komen. Die hoeft u 
niet perse op te schrijven maar het helpt wel om het gesprek met de ouder te voeren. 
 
2. Geef vóór deze dag dit vragenlijstje ook mee aan de ouders. Zij kunnen dan zelf ook hun gedachten 
laten gaan over hoe het kind thuis is.  
Maak met de ouder diezelfde week of de week erna een afspraak om over het kind te praten. Het liefst als het kind 
er zelf niet bij is, omdat er dan juist wat uitgebreider over het kind van gedachten gewisseld kan worden. 
 
3. De bedoeling van dit alles is dat alle leuke (en minder leuke) kanten van het kind, en de omgang en aanpak van 
het kind in alle rust bekeken en besproken worden. Dat maakt dat u het kind een nòg betere opvang kunt bieden. 
 
4. Gebruik bij het aankruisen gewoon uw gezonde verstand en vertrouw op de ervaring die u heeft in het opvoeden 
van kinderen. U hoeft géén deskundige te zijn in het observeren of de ontwikkelingsfasen van een kind.  
De bedoeling is ook niet om een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind te observeren, maar om goed te 
kijken en te praten over het welbevinden van het kind bij u, de gastouder.  
Maakt u zich toch zorgen over de ontwikkeling of aanpak van het kind, bespreek dit dan met de ouder.  
Zij kunnen dan zonodig deskundige hulp inschakelen.  
Zelf kunt u voor welke vraag dan ook op pedagogisch gebied contact met ons opnemen. 
 
5. Geef de ouder een kopie van het lijstje en bewaar uw observatie in een leuke map voor elk kind. Als het kind niet 
meer bij u als gastouder is, geef dan de map mee aan de ouder of vernietig alle gegevens (niet bewaren!). 
 
6. Er zijn 3 lijstjes waarvan u er maar 1 gebruikt voor 1 kind: 
Lijstje A: voor kinderen van 0-2 jaar 
Lijstje B: voor kinderen van 2-4 jaar 
Lijstje C: voor kinderen in de schoolleeftijd tot ca 10 jaar 
 
7. Bij elk onderwerp kruist u aan wat van toepassing is. 
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Observatielijst A voor kinderen tussen 0 en 2 jaar 

 
Naam kind  
Geboortedatum  
Bij de gastouder sinds  
Aantal dagen per week bij gastouder  
Datum invullen:  
 
 

Als het kind binnenkomt ja soms nee een 
beetje 

Het kind is blij mij te zien en reageert op mij bij het binnenkomen     
Hij/zij gaat direct aan het spelen     
Kijkt, rent, kruipt nieuwsgierig om zich heen     
Het kind huilt en blijft huilen, spartelt tegen     
Hij/zij wil niet worden vastgepakt of aangeraakt     
 
 

Eten en drinken ja soms nee een 
beetje 

Het kind reageert enthousiast op aangeboden eten/drinken     
Hij/zij eet genoeg- wat nodig is     
Hij/zij maakt tevreden geluidjes/lachjes, geniet van eten en drinken     
Hij/zij weigert eten of drinken     
Het eten roept zo veel spanning op dat hij/zij moet huilen/onrustig wordt/spuugt     
 
 

Spelen ja soms nee een 
beetje 

Het kind is nieuwsgierig en onderzoekt graag nieuwe dingen     
Onder het (alleen) spelen 'praat', lacht hij/zij en geniet zichtbaar     
Hij/zij kan ontspannen in box/op speelkleed kijken en bezig zijn     
Hij/zij kruipt/loopt rond en speelt met de andere kinderen     
Hij/zij vindt het leuk om buiten te zijn     
Vindt het leuk om samen met mij spelletjes te doen     
Kijkt ook naar wat de andere kinderen doen     
Hij/zij komt niet tot spelen, huilt of jengelt veel     
Blijft altijd dicht bij mij,'hangt' en komt moeilijk op gang     
Gaat zijn/haar eigen gang, trekt zich terug, speelt steeds hetzelfde     
 
 

Verzorgen en slapen ja soms nee een 
beetje 

Het kind heeft plezier in aanraken, knuffelen, kietelen     
Heeft een eigen slaapritme en valt makkelijk in slaap     
Het wordt ontspannen wakker     
Voelt zich prettig als hij/zij nog even wakker in het bedje ligt     
 
 

Als het kind weer weggaat ja soms nee een 
beetje 

Het kind reageert als zijn vader/moeder binnenkomt     
Neemt afscheid van mij bij het weggaan door knuffel, aankijken, zwaaien     
Gaat als hij/zij weggaat ieder contact met mij uit de weg: afwenden, rondrennen, 
verstoppen 
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Lichamelijke ontwikkeling ja soms nee een 
beetje 

Op dit moment kan het kind al:  
omrollen     
zitten     
kruipen     
staan     
lopen     
springen met twee voeten     
klimmen     
 
 

Taalontwikkeling ja soms nee een 
beetje 

Op dit moment kan het kind al:  
lachen     
geluidjes maken     
geluidjes maken als hij mij of anderen ziet     
'brabbelen' in zichzelf     
brabbelen om te proberen iets duidelijk te maken     
begrijpen wat ik hem/haar zeg of vertel     
1 woordje kennen/gebruiken     
meerdere woordjes kennen/gebruiken     
iets duidelijk maken met 2 woordjes (ík die')     
zinnetjes maken     
 
 
Eventuele bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u afspraken met de ouders gemaakt naar aanleiding van het gesprek over de observatie? (aankruisen!!!) 
O Ja, we hebben de volgende afspraken gemaakt: 
O Nee, we hebben geen afspraken gemaakt, wel met elkaar alle punten besproken. 
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Observatielijst B: voor kinderen tussen 2 en 4 jaar 

Naam kind  
Geboortedatum  
Bij de gastouder sinds  
Aantal dagen per week bij gastouder  
Datum invullen:  
 
 

Als het kind binnenkomt ja soms nee een 
beetje 

Het kind is blij mij te zien en reageert op mij bij het binnenkomen     
Hij/zij gaat direct aan het spelen     
Kijkt om zich heen, loopt meteen rond, huilt hoogstens heel even     
Het kind huilt en blijft huilen, spartelt tegen     
Hij/zij wil niet worden vastgepakt of aangeraakt, blijft bij de deur, rent weg     
 
 

Eten en drinken ja soms nee een 
beetje 

Het kind reageert enthousiast op aangeboden eten/drinken     
Hij/zij eet genoeg- wat nodig is     
Geniet van eten en drinken     
Hij/zij weigert eten of drinken     
Het eten roept zo veel spanning op dat hij/zij moet huilen/onrustig wordt/spuugt     
 
 

Spelen ja soms nee een 
beetje 

Het kind is nieuwsgierig en onderzoekt graag nieuwe dingen     
Onder het (alleen) spelen 'praat', lacht hij/zij en geniet zichtbaar     
Hij/zij kan goed zelf spelen, kiest speelgoed, heeft mij niet nodig om te kunnen 
spelen 

    

Hij/zij loopt rond en speelt met de andere kinderen     
Hij/zij vindt het leuk om buiten te zijn, speelt actief     
Vindt het leuk om samen met mij spelletjes te doen     
Kijkt ook naar wat de andere kinderen doen, zoekt contact om te spelen     
Zoekt makkelijk contact met mij als hij/zij hulp nodig heeft bij het spelen     
Hij/zij komt niet tot spelen, huilt of jengelt veel of wordt gauw driftig     
Blijft altijd dicht bij mij, 'hangt' en komt moeilijk op gang     
Gaat zijn eigen gang, trekt zich terug, speelt steeds hetzelfde     
Luistert niet naar mij als ik probeer te helpen of aanwijzingen geef     
 
 

Verzorgen en slapen ja soms nee een 
beetje 

Het kind heeft plezier in aanraken, knuffelen, kietelen, reageert     
Heeft een eigen slaapritme en valt makkelijk in slaap     
Het wordt ontspannen wakker     
Voelt zich prettig als hij/zij nog even wakker in het bedje ligt     
Wordt al zindelijk en heeft interesse daarin     
 
 

Als het kind weer weggaat ja soms nee een 
beetje 

Het kind reageert op het binnenkomen van de ouder     
Neemt afscheid van mij bij het weggaan door knuffel, aankijken, zwaaien     
Gaat ieder contact met mij uit de weg: afwenden, rondrennen, verstoppen     
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Lichamelijke ontwikkeling ja soms nee een 
beetje 

Op dit moment kan het kind al:  
lopen     
springen met twee voeten     
klimmen     
op 1 been staan     
huppelen     
potlood of kwast vasthouden     
kralen rijgen     
 
 

Taalontwikkeling ja soms nee een 
beetje 

Op dit moment kan het kind al:  
kent/gebruikt meerdere woordjes     
begrijpt wat ik tegen hem/haar zegt of vertel     
kan al iets duidelijk maken met 2 woordjes (ík die')     
maakt al zinnetjes     
kan goed duidelijk maken wat hij/zij wil/bedoelt met praten     
heeft belangstelling voor boekjes en verhaaltjes     
'leest' zelf ook al voor aan anderen     
 
 
Eventuele bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u afspraken met de ouders gemaakt naar aanleiding van het gesprek over de observatie? (aankruisen!!!) 
O Ja, we hebben de volgende afspraken gemaakt: 
O Nee, we hebben geen afspraken gemaakt, wel met elkaar alle punten besproken. 
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Observatielijst C voor kinderen tussen 4 en 12 jaar 

Naam kind  
Geboortedatum  
Bij de gastouder sinds  
Aantal dagen per week bij gastouder  
Datum invullen:  
 
 

Als het kind binnenkomt ja soms nee een 
beetje 

Het kind is blij mij te zien en groet mij bij het binnenkomen     
Hij/zij gaat direct aan het spelen of maakt plannen wat te doen     
Vertelt spontaan wat hij/zij heeft meegemaakt op school of thuis     
Het kind lijkt zich niet prettig te voelen, wil niets vertellen, vermijdt contact door zich 
terug te trekken of door ‘rond te rennen’. 

    

 
 

Eten en drinken ja soms nee een 
beetje 

Het kind eet lekker, geniet er van, is gezellig     
Hij/zij wil meestal niet eten of drinken, lust niet veel     
 
 

Spelen alleen ja soms nee een 
beetje 

Het kind kan bij het spelen lekker veel energie kwijt. Het heeft veel fantasie. Je 
hoort hem/haar lachen, praten en een beetje ruzie hoort er bij. 

    

Zit niet altijd lekker in zijn/haar vel: hij/zij vraagt erg veel aandacht, klaagt over buik- 
of hoofdpijn, blijft in hoekje zitten of liggen. Het kind kan ‘om niets’ boos of verdrietig 
worden. 

    

Het kind kan goed zelf spelen, kiest speelgoed, heeft mij niet nodig om te kunnen 
spelen. 

    

Vindt het leuk om samen met mij spelletjes te doen. Zoekt makkelijk contact met mij 
als hij/zij hulp nodig heeft bij het spelen 

    

Gaat zijn/haar eigen gang, trekt zich terug, speelt steeds hetzelfde     
Weet goed wat hij/zij wel en niet kan, heeft zelfvertrouwen, is ondernemend en 
nieuwsgierig 

    

Vindt alles ‘stom’; doet dan wat dwars. Komt meestal niet op gang, doet niet veel of 
steeds hetzelfde. 

    

Is graag buiten     
 
 

Spelen samen ja soms nee een 
beetje 

Het kind speelt makkelijk samen met de andere kinderen, overlegt en doet veel 
samen 

    

Het kind zoekt wel eens ruzie of verstoort het spel van de andere kinderen     
Plaagt wel eens     
Het kind lost kleine ruzies en conflicten makkelijk zelf op, heeft mij er meestal niet 
bij nodig. laat zich niet snel uit het veld slaan. Kan zich goed staande houden 

    

Is druk, luidruchtig. Wil niets van mijn hulp weten, houdt zich niet altijd aan de 
regels en afspraken, zoekt wel eens ruzie 

    

Vindt het leuk om te helpen en nieuwe dingen te doen     
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Ontspannen ja soms nee een 
beetje 

Het kind heeft plezier in aanraken, knuffelen, kietelen, stoeien     
Voelt zich prettig, hangt lekker op de bank als het zo uitkomt     
 

Als het kind weer weggaat ja soms nee een 
beetje 

Het kind ruimt spullen op, helpt mij     
Het kind neemt afscheid van mij en de anderen, hij/zij laat merken dat zij/hij het 
leuk vond 

    

Het kind vertrekt zomaar, neemt geen afscheid van mij of van andere kinderen     
 
 

Taalontwikkeling ja soms nee een 
beetje 

Op dit moment kan het kind al:  
kan goed duidelijk maken wat hij/zij wil/bedoelt met praten     
heeft belangstelling voor boeken, leest zelf     
vertelt veel en komt met grapjes     
kan ook conflicten en moeilijke situaties onder woorden brengen     
kan vertellen wat hij/zij voelt (boos, blij etc.)     
 
 
Eventuele bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u afspraken met de ouders gemaakt naar aanleiding van het gesprek over de observatie? (aankruisen!!!) 
O Ja, we hebben de volgende afspraken gemaakt: 
O Nee, we hebben geen afspraken gemaakt, wel met elkaar alle punten besproken. 


