




Welkom

Mogelijk gaat je kind binnenkort naar één van onze locaties: de peuter-, kinder- of buitenschoolse 

opvang. Superleuk! Maar vast ook een beetje spannend. Geen zorg! Met elkaar zorgen wij ervoor dat 

je kind een fijne en waardevolle tijd bij ons gaat beleven. Warm welkom voor jou en je kind(eren)!

Kinderopvang en kindontwikkeling zijn waar wij ons iedere dag met hart, hoofd en handen voor 

inzetten. Wat dat precies inhoudt en hoe we dat doen, lees je in dit magazine. Kort en kernachtig. Je 

zult merken dat wij sommige zaken anders zien én doen dan anderen, met als uitgangspunt onze 

expertise en krachtige kindvisie.

In het kort gaan we in op hoe wij kijken naar optimale ontwikkeling van het kind en wat dat in de prak-

tijk betekent. Groeien kan een kind bijna overal, maar écht tot bloei komen? Daar is meer voor nodig. 

Hierover lees je meer op de themapagina’s Kindontwikkeling en pedagogiek.

Ieder kind heeft tijd nodig om te wennen op een nieuwe plek. Een fijne ontvangst, je in de groep thuis 

gaan voelen, wennen aan ons als begeleiders, het is allemaal belangrijk voor je kind. En voor ons. 

Want wij leren je kind graag goed kennen. Zie het als een opstartperiode. Een goed begin als basis 

voor mooie, waardevolle jaren samen.

En dan? Als het nieuwe eraf is, komen andere zaken aan de orde. Waar kiezen wij samen met de kin-

deren voor? Waar blinken wij in uit? Wat vinden wij belangrijk?

Als laatste: wat mag je van ons verwachten? En wat is belangrijk om zelf te regelen? Wat als je kind 

ziek is? Mag je dagen ruilen? Dit vind je allemaal in de checklist. Voor onze Algemene Voorwaarden 

en Leveringsvoorwaarden kun je terecht op onze website www.humankind.nl.

Je wilt vast graag weten hoe een dag bij ons eruit ziet. We kunnen je nu al zeggen dat dat voor ieder 

kind anders is. Logisch, ieder kind heeft andere behoeften en wensen en kijkt met andere ogen 

naar de wereld. Verspreid in dit magazine vind je Uit het leven van…, illustratief voor hoe wij als 

Humankind het verschil maken voor kinderen: van groei tot bloei.

Heb je nog vragen? Weet dat je altijd welkom bent. Stel je vragen aan de mentor van je kind, een van 

de andere pedagogisch medewerkers, stuur een mail of bel het regiokantoor. Of neem een kijkje op 

onze website.
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Fijne kinderjaren 
gaan een leven lang mee.



Kindontwikkeling & pedagogiek

Ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt onze samenleving mooier. En dus de 

wereld. Dit prachtige, grootse doel begint bij het zien en echt leren kennen van ieder kind zoals hij of 

zij is. Oplettend zijn en inspelen op de behoefte van het kind. Het aanbod dat wij hebben voor je kind 

is veelzijdig, vakkundig onderbouwd en draagt bij tot zijn of haar optimale ontwikkeling. Bewustwor-

ding vanuit hart voor mens en natuur. Zelfstandigheid, autonomie en goed zorgen voor jezelf en de 

ander.

Voor een baby is de wereld nog klein en speelt het leven zich vooral thuis of dichtbij huis af. Een 

kleine wereld vol beloften en mogelijkheden, met een basis van veiligheid en voorspelbaarheid. Dit 

geeft je kind een gevoel van bescherming en vertrouwen. Emmi Pikler, kinderarts en pedagoog, stelt 

dat bewegen en spelen in deze relatieve vrijheid en écht contact cruciaal zijn voor de ontwikkeling van 

het kind. Dit zie je terug in hoe wij de dingen doen. Het verschonen van de luier is bijvoorbeeld een 

contactmoment en niet een noodzakelijke handeling. Ook de inrichting van de ruimte is erop gericht 

de jongsten vrij en zelfstandig op onderzoek te laten gaan. Kinderen kruipen en rollen in een grote 

grondbox en de meubels zijn zo laag, dat peuters geen hulp nodig hebben om te gaan zitten of te 

eten. Alles wat je zelf kan, mag je bij ons zelf doen. En ontdekken. Wij bieden kinderen een omgeving 

en spelmateriaal dat helemaal is afgestemd op hun ontwikkeling.

Een peuter voelt al snel de behoefte om de wereld in te gaan. Eigenlijk meteen vanaf het moment 

dat het kind kan lopen. Peuters vinden het buiten de groep ook allemaal heel interessant. Er gaat een 

wereld voor ze open, stap voor stap. Ze krijgen te maken met allerlei verschillende invloeden van 

buitenaf. De leefomgeving speelt een belangrijke rol voor het opgroeiende kind. Wij bieden allerlei 

activiteiten aan om de peuter op deze ontdekkingsreis te stimuleren, op de locatie, maar ook daar-

buiten. De buurt, school, sportvereniging, muziekschool, bibliotheek, al wat er aan voorzieningen te 

vinden is in dorp of stad. Samen gaan we brood halen bij de bakker om de hoek of bezoeken we het 

verzorgingstehuis en verrassen we de bewoners.

Een jong kind in de basisschoolleeftijd heeft al een hele wereld aan zelfstandigheid gewonnen. 

En dat merk je. Het ontdekken van eigen talenten, omgaan met vrienden en vriendinnen: als ouder 

voel je dat je je kind een stukje meer los mag laten. Op die manier gaan wij op de BSO ook met de 

kinderen om. Binnen de grenzen van veiligheid moet een kind kunnen vallen en opstaan. Mede dank-

zij de enthousiaste inbreng van de kinderen zelf, is ons activiteitenaanbod gevarieerd en uitdagend. 

Ook kunnen BSO locaties bijvoorbeeld meedoen aan landelijke themaweken en zo profijt hebben van 

de grootte van onze organisatie.
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Uit het leven van Mila:
Merken dat je ertoe doet,
en jij er zo blij van wordt. 



Een goed begin

Je zocht peuteropvang, een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Je vond Humankind.

Je bent, wellicht samen met je kind, bij ons komen kijken. Mogelijk heb je van een van onze men-

sen een rondleiding op de betreffende locatie gekregen. In ieder geval heb jij je kind bij ons ingeschre-

ven. Vanaf het moment dat het contract getekend is, loopt de verzekering voor je kind en is je kind 

vanaf de ingangsdatum van harte welkom op de afgesproken dagen.

We spreken elkaar uitgebreid tijdens het kennismakingsgesprek. Alles wat jij en wij moeten weten, 

praktische zaken, telefoonnummers, maar ook over eventuele aandachtspunten als gezondheids- 

aspecten, medicijngebruik, allergieën, eet- en slaapgewoonten of  rituelen wisselen we samen uit. Je 

ontvangt informatie over onze visie als het gaat om kindontwikkeling, hoe wij werken en de dagelijk-

se gang van zaken. Wij vinden het belangrijk dat je kind een keer bij ons komt oefenen, voorafgaand 

aan de eerste échte dag. Het is goed om te zien hoe je kind reageert op de nieuwe situatie, de peda-

gogisch medewerkers, de andere kinderen en andersom. Wennen en vertrouwen opbouwen doen je 

kind, én jij in je eigen tempo.

Je kind heeft vanaf dag 1 bij ons een mentor. Dit is een van de pedagogisch medewerkers op de 

locatie die speciale aandacht heeft voor jouw kind. De mentor houdt welzijn en ontwikkeling van je 

kind goed in de gaten en bij hem of haar kun je terecht met vragen of zorgen. De persoonlijke mentor 

is jouw aanspreekpunt en dat van je kind.

Geen regels om de regels. Dit geldt voor alle leeftijden, voor onze kinderen en medewerkers. We 

maken wel afspraken als dat nodig is, op basis van wat ‘in de regel’ werkt voor de meeste kinderen. 

Samen met jou en je kind merken we snel genoeg wanneer het anders uitwerkt. Vervolgens doen we 

daar iets mee. Want, het beste voor ieders welbevinden en ontwikkeling is leidend. Eenmaal in de 

groep, maakt je kind kennis met de gewoonten op de groep.
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Uit het leven van Noor:
Ervaren dat vrijheid je ruimte geeft,
en de wereld voor je open ligt.



En dan

Dagen lijken eindeloos in de ogen van een kind. En toch gaan ze bij ons vaak veel te snel voorbij.

Slapen, spelen, eten, kruipen, dromen, ontdekken, zingen, dansen, rennen, ravotten, chillen…

De kleinsten slapen nog veel, rustig in onze slaapkamer, ver weg in dromenland. Als het weer het 

toelaat en jij als ouder het goed vindt, mag je baby buiten slapen, in een buitenbedje. Een peuter met 

zomaar ineens weer behoefte aan een middagdutje, kruipt lekker weg op een fijne slaapplek of op een 

rustbedje. Met of zonder eigen dierbare knuffel, doezeldoek of slaapzakje.

Kinderen hebben een gezonde nieuwsgierigheid, ze zijn geboren ontdekkingsreizigers. Ze vermaken 

zich, samen of alleen. Als het nodig is, helpen grote kinderen de kleintjes. Een kind dat zelf mag pro-

beren en ontdekken, blíjft je verbazen.

Samen voor en met onze kinderen kiest Humankind voor:

Gezond 
Je kind krijgt bij ons flesvoeding, pap, broodmaaltijden, fruithapjes, tussendoortjes en drinken. Hier-

bij wordt uitgegaan van de adviezen van het Voedingscentrum. Wat kinderen bij ons eten en drinken 

is altijd zo gezond mogelijk, met zo weinig mogelijk toevoegingen. Rekening houdend met dieet of 

levensovertuiging. Drinken is dus vooral water, vaak is er vers fruit en een boterham zit boordevol 

gezonde granen. Wil je liever je eigen eten meegeven of heeft je kind afwijkende voeding nodig? Be-

spreek het en we proberen hierover passende afspraken met je te maken.

Onze wijk, dorp of stad 
Onze locaties vind je in de grote steden, in buitenwijken en in de kleinste dorpjes op het platteland. 

Ongeacht de grootte van de locatie, Humankind staat altijd midden in de lokale samenleving. Wij en 

onze kinderen maken daar deel van uit, wonen, werken, leven en groeien op in die lokale samenhang. 

Dit kan vorm krijgen door samenwerking met een basisschool of  gemeente, maar ook door bijvoor-

beeld het organiseren van (gezamenlijke) activiteiten, opzetten van nieuwe initiatieven, uitwisseling 

van kennis of gewoon door een bezoekje aan de plaatselijke bakker of kinderboerderij. Of soms verder 

weg.
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Meedoen, meedenken, meebeslissen 
Ieder kind heeft een eigen, unieke inbreng. Vaak komen kinderen met verfrissende, baanbrekende 

ideeën waar wij als volwassenen niet snel op zouden komen. Wij dagen kinderen uit om mee te doen, 

mee te denken en mee te beslissen. In de praktijk betekent dit dat wat oudere kinderen bijvoorbeeld 

meebeslissen welke activiteiten worden ontwikkeld en aangeboden. Kinderen weten vaak heel goed 

wat ze nodig hebben en waar hun grenzen liggen. Wij nemen onze kinderen in al hun eigenheid en 

volwaardigheid mee; hun mening wordt gehoord en gerespecteerd, hun stem telt. Je eigen zegje 

doen, maar ook luisteren naar de ander: het zijn facetten van het leven waar een kind al in de vroege 

jeugd mee te maken krijgt en die ook voor ons als volwassene niet aan belang hebben ingeboet.

Goed zijn voor onszelf én de ander 
Pas als je goed zorgt voor jezelf, kun je er met al je aandacht voor een ander zijn. Humankind is 

gegroeid vanuit het humanistisch gedachtengoed, wat pleit voor goed burgerschap, met oog voor 

jezelf en de ander. We zijn betrokken bij elkaar en verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Wij leren 

kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving door voor zichzelf én anderen op te 

komen.

Liefde voor mens en natuur
Humankind is liefde voor mens en natuur. Dit vind je terug in allerlei facetten, in verschillende, vaak 

verrassende vormen, op ieder moment, op al onze locaties. We kiezen zoveel mogelijk voor duur-

zame meubels en speelgoed, zo min mogelijk plastic. Ook herfstbladeren zijn speelgoed, net als 

madeliefjes. Ook onze leveranciers worden getoetst op duurzaamheid. De kleding die onze mensen 

op locatie dragen, is gemaakt van gerecyclede stoffen. Schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijk, 

bedrijfsauto’s bij voorkeur elektrisch en wat anderen zien als oud papier, gebruiken wij om een vlag-

genlijn van te maken. 

Zon, wind, sneeuw of regen
Naar buiten! Eigenlijk maakt het niet zo veel uit wat voor weer het is, buiten is het (bijna) altijd leuk. 

Vies of nat worden is geen probleem. Als ouder zorg je voor de juiste kleding afgestemd op het 

weerstype. Kleding die tegen een stootje kan en vies mag worden. Bijvoorbeeld voor regenlaarzen. 

Wij zorgen voor de rest. Bijvoorbeeld voor zonnebrandcrème en parapluutjes. 
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Samen kunnen wij (veel) meer dan alleen #dekrachtvansamen 
Krachten bundelen, samenwerken, elkaar de hand reiken, van elkaar leren en elkaar stimuleren om 

samen iets moois te creëren. Dat werkt!

Vallen + opstaan = zelfvertrouwen
Vanzelfsprekend zorgen wij voor een kindvriendelijke en zo veilig mogelijke omgeving voor onze 

kinderen. Uitdagingen aangaan en grenzen verleggen horen bij het opgroeiende, lerende kind, dat 

zelf ervaringen opdoet. Dit gaat met vallen en opstaan. Wij geven kinderen hiertoe de ruimte, binnen 

kaders van veiligheid, en moedigen zelfstandigheid aan. Dit is goed voor de ontwikkeling van je kind. 

Een buil en vies worden horen daar gewoon bij.
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Checklist

Uit het leven van Memphis:
Geloven dat respect voor de ander
jou tot een mooier mens maakt.



Activiteiten 

Oudere kinderen verzinnen zelf mee welke activiteiten worden ondernomen. De activiteiten-

kalender op de BSO wordt dus samengesteld op initiatief en met inbreng van de kinderen. 

Komen ze bijvoorbeeld met een lekker recept? Gaan we maken! Iedere locatie heeft een 

abonnement op DoenKids, een activitheek waar inspiratie voor bijzondere activiteiten op-

gedaan kan worden.

Afwezigheid 

Als je kind onverwacht afwezig is, kun je dit melden via de Ouder App. Als je dit bij de voor-

schoolse opvang vóór 8.00 uur, het kinderdagverblijf vóór 9.00 uur en de buitenschoolse 

opvang vóór 11 uur meldt, mag de dag of het dagdeel geruild worden. Bij afmelding na deze 

tijd, vervalt de ruilmogelijkheid.

Brengen en ophalen

In verband met het organiseren van activiteiten voor en met de kinderen is het belangrijk dat 

de aangegeven haal- en brengtijden worden aangehouden. Word je kind door een ander op-

gehaald, meld dit dan vooraf aan de pedagogisch medewerker. Wij geven je kind natuurlijk 

niet aan iemand mee die bij ons niet bekend is.

Contact 

Er kunnen momenten zijn dat we je zo snel mogelijk willen bereiken. Zorg ervoor dat je 

contactgegevens altijd up to date zijn. Nieuws(brieven) en relevante informatie vind je in de 

OuderApp.

Cijferslotcode 

Op veel locaties is de toegang beveiligd met een cijferslotcode. Om ervoor te zorgen dat 

vreemden geen toegang hebben, is het van belang dat deze code niet met derden wordt 

gedeeld.

Extra opvang 

In de OuderApp kun je aanvragen of je kind een keer een dag of dagdeel extra kan komen. 

Dit is mogelijk als er plaats is, er die dag voldoende pedagogisch medewerkers op de groep 

zijn en de groepssamenstelling het toelaat. Je ontvangt een bevestigingsmail van je aan-

vraag, als je deze optie in de OuderApp hebt aangeklikt. De kosten worden meegenomen in 

de volgende maandfactuur en geïnd via automatische incasso.
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Foto’s en f ilmmateriaal 

Op onze locaties worden foto’s en filmpjes gemaakt: om een thema waarmee wordt ge-

werkt in beeld te brengen, voor een nieuwsbrief of bijvoorbeeld voor publicaties of op social  

media. Via het Toestemmingsformulier Beeldmateriaal kun je aangeven of je akkoord gaat 

met het gebruik van beeldmateriaal voor verschillende doeleinden. Alleen met jouw toe-

stemming mogen wij beeldmateriaal gebruiken waar je kind op staat. Je kunt je toestemming 

op ieder moment intrekken voor toekomstig beeldmateriaal. Vanwege de privacy van onze 

kinderen en medewerkers vragen wij je om zelf geen opnames op social media te plaatsen.

GGD 

Richtlijnen Kinderopvanglocaties worden jaarlijks op kwaliteitseisen getoetst door de  

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Er wordt gecontroleerd of de locatie voldoet aan 

de wettelijke kwaliteitseisen, bijvoorbeeld wat betreft het pedagogisch klimaat, de veiligheid 

en inrichting. Op onze website staat de directe link naar het meest recente rapport.

Gedragscode 

Kinderen, ouders, medewerkers, wij, jij en ik: voor ons allemaal geldt dat we elkaar met res-

pect moeten behandelen. Samen zijn wij hiervoor verantwoordelijk. Zaken als discriminatie, 

agressie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of uitingen zijn onacceptabel en worden 

door ons geadresseerd.

Gezinssituatie 

Zijn er ingrijpende zaken gaande in je gezin? Geef dit dan aan bij de pedagogisch medewerker. 

Vanzelfsprekend is je privacy gewaarborgd.

Gezondheid 

Jonge kinderen komen in aanraking met ziekteverwekkers. Vooral waar veel kinderen samen 

zijn, is het belangrijk dat de juiste hygiënemaatregelen genomen worden. Naast het volgen 

van de relevante (wettelijke) richtlijnen en normen, zijn wij oplettend als het gaat om neuzen 

snuiten, handen wassen en dergelijke. Op alle locaties geldt een rookverbod.

Hygiënecode 

Onze hygiënecode is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Wij houden ons aan de pro-

cedures die te maken hebben met voeding, binnenklimaat (lucht, temperatuur), hitteproto-

col, schoonmaken, persoonlijke hygiëne en de controle op al deze aspecten.
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Inentingen 

Over het algemeen worden/zijn kinderen ingeënt tegen een aantal kinderziektes. Ook kinde-

ren die om welke reden dan ook niet zijn ingeënt, kunnen door ons worden geplaatst. Als je 

kind een inenting krijgt, meld dit dan aan de pedagogisch medewerker, zodat wij adequaat 

kunnen reageren op eventuele reacties/bijwerkingen.

Kinderziektes 

Wij verzoeken je dringend om ons op tijd en volledig te informeren over eventuele ziekte van 

je kind (kinderziektes) of over bijzondere omstandigheden als hoofdluis.

Klachtenprocedure 

Wij staan voor kwaliteit en doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. Wij horen graag 

van je, je complimenten, maar ook als je ergens niet helemaal tevreden over bent. Mocht je 

een klacht willen indienen, vraag dan de pedagogisch medewerker om de klachtenprocedure 

en een klachtenformulier. Of check de OuderApp. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. 

Mocht je toch niet tevreden zijn over de afhandeling van je klacht, dan heb je het recht je 

te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of rechtstreeks tot de Geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klanttevredenheid 

Periodiek wordt je in een onderzoek gevraagd naar jouw ervaring met ons. Na de eerste 

kennismaking, na de wenperiode en na einde opvang. Daarnaast wordt onder alle klanten 

het reguliere klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aangezien wij werken met de Verbe-

terMeter, is dit de naam die boven de uitnodiging staat. Wij stellen je deelname erg op prijs, 

zodat wij onze dienstverlening optimaal kunnen blijven afstemmen op onze klanten. 

Kosten 

In je contract staan de kosten vermeld, evenals het gemiddelde uurtarief. Uiterlijk 1 decem-

ber word je geïnformeerd over de tarieven van het volgende jaar. Bij ziekte van je kind en/of 

vanwege erkende feestdagen kan geen restitutie van kosten worden gegeven.

Kwaliteitsregister 

Onze locaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en worden 

ieder jaar door de GGD gecontroleerd (zie ook onder GGD Richtlijnen).
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Uit het leven van Max:
Voelen dat je beschermd wordt,
en je thuis ook hier kan zijn.



Medewerkers

Wij zijn trotse eigenaar van het Keurmerk Beste Werkgever 2019. Onze mensen zijn stuk 

voor stuk professionals op hun vakgebied.  Betrokken, bevlogen en gekwalificeerd conform 

de cao-eisen. Iedere medewerker is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en staat 

geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang.

Medicijnen 

Gebruikt je kind medicijnen? Geef eventueel medicijngebruik of gebruik van zelfzorgmidde-

len altijd  door aan onze pedagogisch medewerkers. Voor toediening word je gevraagd het 

‘Toestemmingsformulier gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen’ in te vullen en te on-

dertekenen. De middelen moeten worden geleverd in de originele verpakking, met bewaar-

voorschrift. Als ouder ben je altijd eindverantwoordelijk voor de toediening. Onze mensen 

blijven vanzelfsprekend alert op signalen van je kind.

Openingstijden

Onze locaties zijn het gehele jaar op werkdagen geopend. Dat wil zeggen op alle dagen van 

de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en de volgende feestdagen: 1 januari, eer-

ste en tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste 

en tweede kerstdag en eens in de vijf jaar op 5 mei. De openingstijden vind je ook op onze 

website.

Opzeggen 

In de plaatsingsovereenkomst staat de afgesproken einddatum vermeld. Mocht je eerder 

willen opzeggen, dan is het belangrijk dat je de opzegtermijn van 1 maand in acht neemt en 

je de opzegging per mail indient bij het regiokantoor.

Ouderinspraak 

Ouderbetrokkenheid is wettelijk geregeld: per locatie (Oudercommissie) en landelijk (Cen-

trale Oudercommissie). Deze organen hebben een adviesfunctie, gevraagd en ongevraagd.

De Oudercommissie behartigt op lokaal niveau de belangen van ouders en kinderen, denkt 

mee over beleid en activiteiten en zij adviseert de locatiemanager. De focus ligt op alge-

meen belang, niet op de individuele situatie van een ouder of kind. Vaak ondersteunen zij 

ook het team bij bijvoorbeeld koffieochtenden of andere activiteiten. Iedere ouder mag zich 

verkiesbaar stellen voor een Oudercommissie, op voorwaarde dat diegene niet in dienst is 

van Humankind, geen lid is van de Centrale Oudercommissie en geen zitting heeft in de 

Raad van Toezicht.
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De Centrale Oudercommissie werkt landelijk en biedt ouders de gelegenheid om op lande-

lijk niveau inspraak te hebben in het door Humankind gevoerde beleid. Denk hierbij aan de 

tarieven, plaatsingsbeleid, scholing etc. De Centrale Oudercommissie is gesprekspartner 

van de Raad van Bestuur. Samen met ouders werkt Humankind niet alleen aan de kwaliteit 

van ons aanbod, maar ook aan een verantwoorde bedrijfsvoering. In het wettelijk advies-

recht volgens de Wet Kinderopvang is vastgelegd over welke zaken Humankind advies moet 

vragen aan de lokale Oudercommissies en de Centrale Oudercommissie.

Privacy 

Wij werken met juiste, volledige en actuele persoonsgegevens en gaan hier zorgvuldig mee 

om. Alle maatregelen die wij treffen om hiervoor te zorgen, zijn uitgewerkt in het Algemeen 

Informatiebeveiligings- en Privacybeleid. Vanzelfsprekend houden wij ons aan alle relevante 

wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de wettelijk vastgelegde pro-

cedures rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor nadere infor-

matie het privacy statement op onze website.

Reservekleding 

Bij ons gaan de kinderen dagelijks naar buiten. Soms wordt kleding nat of vies. Zorg ervoor 

dat je kind geschikte kleding draagt en dat op de locatie een reservesetje voor je kind aan-

wezig is.

Ruilen

Als je aangeeft dat je zou willen ruilen met een andere dag of dagdeel, dan wordt bekeken 

of dit mogelijk is. Zie de OuderApp voor de ruilvoorwaarden. Voor peuteropvang zijn geen 

ruilmogelijkheden.

Slapen

‘Veilig slapen’, gebaseerd op de richtlijnen van Veilig Nederland, is een procedure met prak-

tische aanwijzingen over beddengoed, ventilatie, temperatuur en controle door pedagogisch 

medewerkers. We leggen baby’s op de rug te slapen, in verband met het risico op wiegen-

dood. Als je wilt dat je kind op de buik slaapt, vragen wij je om hiervoor een toestemmings-

formulier te ondertekenen.

Specials 

Ook kleinere locaties kunnen  bij ons groots en spectaculair zijn in hun activiteitenaanbod. 

Iedere locatie heeft er namelijk profijt van dat zij deel uitmaakt van een grote, landelijk ope-

rerende organisatie. Hierdoor kunnen wij inspelen op en meedoen aan landelijke thema’s, 
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met partners als IVN, NLSchoon en Nederland Zoemt. Jaarlijks worden landelijke thema- 

weken georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en natuurbeleving.

Stagiaires 

Wij zijn een erkend leerbedrijf, waar stagiaires conform CAO-afspraken en ons interne sta-

gebeleid kunnen worden ingezet. Een stagiaire wordt begeleid door een vaste pedagogisch 

medewerker en ouders worden hierover ingelicht. Een stagiaire telt niet mee als medewerker 

en staat dus altijd boventallig op de groep. Ook werken wij met BBL-studenten. Zij werken in 

combinatie met leren. In overleg met de opleider, de student en onze werkbegeleider wordt 

de inzetbaarheid bepaald.

Trakteren 

Is je kind jarig? Dat vieren we samen op de groep.

0-4 jaar 

Trakteren in de babygroepen raden wij af. De kinderen zijn nog zo jong dat ze niet beseffen 

wat trakteren is. Bij verjaardagen van de peuters vragen wij je om een gezonde traktatie mee 

te brengen. Op deze manier sluiten ook traktaties aan op ons voedingsbeleid.

BSO 

Op de BSO kiezen we wel voor feestvieren, maar dan zonder meegebrachte traktatie. De 

groepen zijn er groter en aangezien steeds meer kinderen maar 1 dag op de BSO zijn, is er 

bijna wekelijks wel een kind jarig. Daarnaast trakteert een kind al op school en soms ook op 

de sportvereniging.

Tweede of volgende kind 

Voor een broertje of zusje is een nieuwe aanvraag nodig. Dan kijken we samen wat de plaat-

singsmogelijkheden zijn.

Vakantie 

Breng je ons zo vroeg mogelijk op de hoogte van je vakantieplannen? Dan kunnen wij daar 

in onze planning en ons programma rekening mee houden. Je behoudt altijd het recht op de 

plaats van je kind, als je vakantieplannen wijzigen.

Veiligheid 

Ontruimingsoefeningen, trainingen KinderEHBO en BHV voor álle pedagogisch medewer-

kers, veilig en gezond werken op basis van instructies: Humankind werkt voortdurend aan 

een veilige omgeving voor onze kinderen en medewerkers. Meer weten? Vraag naar het 

Beleid Veiligheid en Gezondheid van je locatie.
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Verzekering 

Humankind heeft een wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. 

Voor je kind moet je zelf ook een WA-verzekering afsluiten. Humankind is niet aansprakelijk 

voor het wegraken of beschadigen van spullen van kinderen of ouders.

Verzorging

Luiers, crème, schoonmaakdoekjes en zonnebrand zijn bij het tarief inbegrepen en hoef je 

niet zelf mee te nemen, tenzij je voorkeur hebt voor een ander merk dan wij gebruiken.

Vier jaar 

Hoera, je kind is jarig! De dag na zijn of haar vierde verjaardag stroomt je kind door naar 

de basisschool. Als dit niet meteen het geval is, kunnen wij in de meeste gevallen voor een 

overbrugging zorgen. Geef tijdig aan als je hiervan gebruik wilt maken. Onze overeenkomst 

loopt namelijk automatisch af op de hierin vermelde datum. Doorstroom naar de buiten-

schoolse opvang gebeurt niet automatisch! Je ontvangt hierover een infomail bij 2 en bij 

3 jaar, zodat je kind vanaf de dag dat hij of zij 4 wordt terecht kan bij onze buitenschoolse 

opvang.

Voeding 

Bij ons krijgen kinderen gezonde voeding: flesvoeding, pap, fruit(hapjes), brood en tussen-

doortjes. Indien nodig proberen wij rekening te houden met dieetwensen. Wil je liever zelf 

eten meegeven voor je kind, overleg dan met de pedagogisch medewerker wat de mogelijk-

heden zijn. 

Vriendjes en vriendinnetjes 

Wil je kind een keer een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de BSO? Of bij een ander 

kind gaan spelen? Overleg de mogelijkheden tijdig met de pedagogisch medewerker.

Voorschoolse Educatie 

Locaties die werken met een Voorschoolse Educatieprogramma, geven kinderen een extra 

steuntje bij hun taalontwikkeling en het samen spelen met andere kinderen. Dit gebeurt met 

subsidie van de gemeente. Meer weten? Vraag je pedagogisch medewerker.
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Wijzigen dagdelen 

Wil je de afgesproken dagen tijdelijk of structureel veranderen? Wij bekijken graag voor je 

of en wanneer dit mogelijk is. Neem contact op met het regiokantoor. Onze Klantenservice 

neemt je verzoek in behandeling en zal dit binnen vijf  werkdagen behandelen.

Zelfstandig 

Gaat je kind zelfstandig vanuit de BSO naar de sportclub? Daarover willen we goede afspra-

ken met jou en je kind maken, dus bespreek het even met de pedagogisch medewerkers. 

Datzelfde geldt ook voor spelen buiten het terrein.

Ziek 

Als je kind zich niet lekker voelt of ziek wordt, nemen wij contact met je op om dit te be-

spreken. Soms word je gevraagd om je kind op te halen. Hierover neemt de pedagogisch 

medewerker het besluit, waarvoor het welbevinden en de gezondheid van het kind én de 

gezondheid van de andere kinderen bepalend zijn. Indien nodig, wordt de huisarts inge-

schakeld. Als je kind weer beter is na een periode van ziekte, vragen wij je gedurende de 

dag even contact op te nemen zodat wij kunnen vertellen hoe het gaat. We kunnen dan ook 

eventuele afspraken maken over de rest van de dag. Een dag bij ons kost natuurlijk meer 

energie dan thuis.
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Contact

Je directe aanspreekpunt op de locatie is de mentor van je kind. 

Is je kind jonger dan 4 jaar? Dan word je sowieso minimaal één 

keer per jaar uitgenodigd voor een welbevindengesprek. Samen 

bespreken we hoe het met je kind gaat. Zo leren we je kind steeds 

beter kennen. Heb je tussentijds behoefte aan een persoonlijk 

gesprek? Maak dan een afspraak met je mentor. 

Tijdens breng- en haalmomenten kun je natuurlijk ook de ande-

re pedagogisch medewerkers aanspreken. Of, bijvoorbeeld als je 

een probleem of klacht wilt bespreken, de locatiemanager.

Heb je vragen over plaatsing of planning? Neem dan contact op 

met het regiokantoor.

Via de Ouder App word je dagelijks op de hoogte gehouden, krijg 

je belangrijke informatie, nieuwsbrieven en ontvang je foto’s van 

je kind (mits je dat op de Ouder App aangevinkt hebt).
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Helvoirtseweg 9   5261 ca Vught 
Meezenbroekerweg 1a   6412 vk Heerlen 
Correspondentie
Postbus 591   6400 an Heerlen
t 045 561 53 53
e info@humankind.nl
i www.humankind.nl
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