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Hoe kijken wij naar kinderen en wat 

betekent dat voor ons pedagogisch 

handelen? Wat willen wij kinderen bieden 

en hoe doen we dat? Wat zijn onze 

inspiratiebronnen? Het pedagogisch beleid 

van Humankind is geschreven voor alle 

pedagogisch medewerkers, ouders en 

(samenwerkings)partners. Ons pedagogisch 

beleid gaat over ontwikkelingskansen, 

talentontwikkeling en oefenen met 

samenleven. Voor nu én later. Want 

ieder kind dat opgroeit tot een krachtige 

volwassene maakt onze samenleving 

mooier.

Het pedagogisch beleid omvat de grote lijnen. 

Hoe wij ons beleid in de praktijk brengen, is 

voor onze medewerkers uitgewerkt in een aantal 

aparte werkwijzers.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen 

pedagogisch werkplan. Daarin staat hoe de 

locatie is georganiseerd en hoe wordt gewerkt 

aan de (wettelijke) pedagogische doelen. 

Beleidsplan, werkwijzers en locatiewerkplannen 

vullen elkaar aan, gaan hand in hand.

Leeswijzer

Bieden van emotionele en fysieke veiligheid in 

een gezonde en veilige omgeving  

Een gevoel van veiligheid en vertrouwen is de 

basis waarop het kind zich bij ons verder kan 

ontwikkelen. Het zijn in de eerste plaats de pe-

dagogisch medewerkers die dit realiseren. Door 

henzelf, hun interactie met de kinderen. En door 

bijvoorbeeld een herkenbaar dagritme, duidelijke 

en plezierige rituelen, een rijke speel- en leerom-

geving. 

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Bij persoonlijke competenties gaat het om zelf-

vertrouwen, zelfstandigheid, creatief omgaan met 

allerlei soorten situaties. Maar ook om het leren 

kennen van jezelf, van wat je graag doet of goed 

kunt. En je ontwikkelen in allerlei opzicht: moto-

risch, cognitief, op taalgebied, op creatief gebied. 

Bij ons mogen kinderen zelf ervaren en oefenen.

Ontwikkelen van sociale competenties

Als kinderen in een groep samen zijn, geeft dat 

volop kansen om hun sociale vaardigheden te 

ontwikkelen. Er zijn omgangsregels en grenzen 

waarmee kinderen rekening moeten houden. 

Samen spelen, delen, eten, dansen, slapen, elkaar 

nadoen, wachten op elkaar, maar ook opkomen 

voor jezelf en samen conflicten oplossen. Kin-

deren leren mét en ván elkaar! Als pedagogisch 

medewerker heb je vooral een begeleidende rol. 

Socialisatie: overdracht van waarden en normen

In een groep leren kinderen spelenderwijs reke-

ning te houden met anderen, zich te houden aan 

regels en afspraken, én ontwikkelen zij waarden 

en normen. Als mensen zijn we verschillend maar 

gelijkwaardig. Als pedagogisch medewerker leer 

je kinderen respectvol met elkaar om te gaan. En 

met de omgeving. In eerste instantie de groeps-

ruimte en bij de oudere kinderen de locatie en 

wijdere omgeving, de natuur.

Pedagogische doelen 
van kinderopvang 
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We helpen kinderen het met elkaar te redden, we zijn coach. We stimuleren het 

leer- en oefenproces tussen kinderen onderling en tussen hen en de wereld. We 

maken rituelen en grenzen. Die helpen kinderen rekening te houden met de ruimte 

van de ander. We zorgen voor rust, zijn geduldig. Kinderen hebben soms tijd nodig 

om te horen, woorden te vinden, iets te ‘vatten’ en om te beslissen wat ze zullen 

doen. Kinderen mogen in hun eigen tempo en naar behoefte meedoen en zich 

ontwikkelen. We hebben vertrouwen in hun capaciteiten. Met onze ondersteuning 

komen de meeste kinderen er op eigen kracht. Het proces, het oefenen, dat vinden 

we belangrijk en daarin bevestigen we hen. 

We weten dat kinderen 

zelf aangeven wat ze nodig 

hebben. Als je maar goed 

naar ze kijkt en luistert. 

Hun behoefte is leidend 

en daar ligt de sleutel 

voor onze houding 

en handelen. Wij 

zijn een instrument. 

Jij als pedagogisch 

medewerker ook. 

Maar niet zomaar 

een. Je bent de 

sleutelfiguur.

Bijdragen aan de optimale 

ontwikkeling van ieder 

kind. Dat is prachtig!! 

Want mooie kinderjaren 

gaan een leven lang mee.

Intro 

Een kind dat met anderen speelt, ontdekt hoe het zelf in elkaar steekt en 

wat het wil en kan, hoe het samen met anderen een groep is en wat het 

met die groep kan.

Veel leesplezier!
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Kindvisie 

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van nature nieuwsgierig naar anders of nieuw. Met 

iedere stap onderweg naar zoveel mogelijk zélf doen, denken en beslissen. Op de eigen 

manier, in eigen tempo, samen met anderen. Ieder kind ontdekt en beweegt de wereld. 

Pedagogische visie 

Waar hun eigen nieuwsgierigheid naar uitgaat, dat willen kinderen ook zélf 

onderzoeken. Elke keer als ze dat doen, ontstaat concentratie en vergeten ze de 

wereld. De betrokkenheid bij hun bezigheid is groot, waardoor ze steeds weer een 

nieuwe stap zetten. Zo leren en ontwikkelen kinderen. Het gaat er daarbij niet om 

hoe slim je bent, maar hoe je slim bent. Ieder kind is slim op zijn eigen manier 

en beschikt over eigen talenten. Een kind krijgt bij ons de ruimte te ontdekken 

wat het leuk vindt en waar het goed in is. Dit geeft een boost aan zelfvertrouwen 

en welbevinden. Wij zorgen voor randvoorwaarden, zoals een veilige omgeving, 

volwassenen die er voor het kind zijn, rijk materiaal en nieuwe inspiratie. 

 

Van visie naar beleid

We zijn één van de stukjes in een kinderleven. We vinden het belangrijk om ‘ons’ stukje zo  

goed mogelijk te laten aansluiten op andere opvoedsituaties waarin een kind is. Daarom 

zoeken we naar verbinding met de verschillende betrokkenen en leefwerelden van een kind: 

thuis, school, grootouders, sportclub, zorginstelling, gemeente, buurtvereniging en meer.

Leefwereldvisie

Opvoeden, kinderen helpen opgroeien, gaat beter als je het samen doet. Dat is de 

kracht van samen. Kinderen gedijen in een omgeving waarin professionals en niet-

professionals samenwerken. Een leef omgeving die gestalte krijgt doordat ouders, 

buurtvoorzieningen, onderwijs, kinderopvang, zorg en andere betrokkenen samen 

verant woordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige en gezonde setting 

voor het kind. Kinderen hebben zo meer kans te krijgen wat ze nodig hebben, 

of het nu gaat om speel- en ontwikkelmogelijkheden, talentontwikkeling of zorg. 

Kinderen hebben baat bij een sterk lokaal netwerk rond het gezin en aan deze cirkel 

rondom het kind willen wij vanuit onze pedagogische waarden en inzichten een 

bijdrage leveren. 
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Pedagogisch beleid 

Ons pedagogisch beleid komt voort uit onze leefwereld-, kind- en pedagogische visie. 

Het geeft uitleg en onderbouwing van onze pedagogische aanpak. Hoe bieden wij 

kinderen kansen op optimale (talent)ontwikkeling? Ons pedagogisch beleid berust 

op de inzet en het samenspel van vier instru menten: mensen, materialen, activiteiten 

en de inrichting van de binnen- en buitenruimte. Zodat kinderen kunnen oefenen 

met samenleven, voor nu én later.
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Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op humanistische waarden als autonomie, gelijkwaardigheid en 

solidariteit. Samen hebben wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld. 

Zo leveren wij een bijdrage aan een mooiere samenleving, waarin zorg en respect voor de leefomgeving 

belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en elkaar. Nu en in de toekomst.



Onze kindercentra zijn democratische oefenplaatsen. Een kinderdagverblijf 

of peuteropvang is vaak de eerste plek waar kinderen onderdeel zijn van 

een groep, een mini samenleving buiten het eigen gezin en de familie.

Hier doen ze hun eerste samenlevingservaringen op. Samenwerken en 

samenleven, met spelregels omgaan, een eigen mening vormen, spelen met 

iemand die anders is dan jij - dit moet je leren. En dat kan bij ons. We bieden 

kinderen een veilige en vertrouwde plek waar ze ontdekken wie ze zelf zijn, wat 

ze zelf vinden of willen. En hoe ze kunnen omgaan met kinderen die iets ánders 

willen, kunnen of doen. Of juist hetzelfde. Hiermee oefenen kinderen bij ons,

ook als ze al wat ouder zijn en op de BSO zitten.

In de democratische oefenplaats oefenen we met:

•  Meedoen: spel, activiteiten, het in orde maken van en omgaan met de ruimte en 

de spullen, het ontwikkelen en uiten van een eigen mening.

•  Interactie: delen, vragen stellen, samenwerken, samen spelen, onderhandelen, 

op je beurt wachten, omgaan met emoties, zelfstandig constructieve oplossingen 

zoeken.

•  Omgaan met verschillen: kennismaken en respectvol omgaan met andere 

meningen, leefstijlen, gezinnen, culturen, kwetsbare kinderen.

En dus vind je in al onze kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en BSO’s:

•  een vertrouwde en prikkelende omgeving,

•  balans tussen actie, beweging en rust,

•  plek voor jezelf en voor samenleven met anderen,

•  betrokken, empathische medewerkers, die observeren, aansluiten en stimuleren.

Meer weten over hoe je dit in je eigen groep kunt doen? Oók als je met baby’s werkt. 

Bekijk de Werkwijzer Democratische oefenplaats.

De eerste samenlevings  ervaringen

In het project Demo cratische Oefenplaats onderzochten pedagogisch medewerkers van 

verschillende locaties hoe je van je groep of kindercentrum een democratische oefenplaats 

kunt maken. Ook als je werkt met hele jonge kinderen. Bureau Mutant en Eduniek gaven dit 

project gestalte. Onder redactie van Anke van Keulen van Bureau Mutant verscheen ‘Jonge 

burgers, kindercentra als democratische oefenplaats’ en het bijbehorende werkboek ‘Denk 

groot, doe klein’.
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De opvang van kinderen begint bij het contact met ouders. Onze kinder

centra zijn een plek waar ouders elkaar en pedagogisch medewerkers 

kunnen ontmoeten. 

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind. Aan wat zij doen, leveren wij als 

professionals een bijdrage. We versterken elkaar en zijn voor ouders partners in de 

opvoeding. Opvoeden doen we samen, vanuit een basis van aandacht en veiligheid 

voor het kind.

Doordat wij oor en oog hebben voor hun behoeften en wensen kunnen kinderen 

zich in alle veiligheid ontplooien. 

We hebben aandacht voor ieder kind; kinderen hoeven daar niet om te vechten. 

We weten: een kind dat zich gezien en gehoord voelt, dat durft. Het durft op 

ontdekking te gaan, durft te oefenen, durft fouten te maken. Want het weet:  

ik mag hier oefenen, ik kan hier leren.

De rechten van kinderen zijn internationaal wettelijk vastgelegd. Vanzelf sprekend 

onderschrijven en respecteren wij deze rechten. Soms staan we er expliciet bij stil, 

soms zijn we ons er niet eens zo van bewust, maar onze pedagogische aanpak is 

ervan doortrokken. Altijd.

Veiligheid en aandacht

Hoe zit dat bij ons bijvoorbeeld met een aantal van die Rechten van 

het Kind? 
• Je mag anders zijn Ik ben IK, jij bent JIJ en samen zijn we WIJ.

•  Gezond leven? Ja! Welbevinden = sport, spel, bewegen, gezonde voeding en  

meewerken aan een duurzame, milieuvriendelijke omgeving.

•   Je krijgt de informatie die je nodig hebt Want dit is nodig om te kunnen kiezen.

•  Bescherming tegen geweld Je bent van jezelf en je wordt gerespecteerd.

•  Meedenken, meedoen en meebeslissen Vertrouwen op jezelf door initiatief te  

mogen nemen en uitoefenen van invloed op je omgeving.
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De (inrichting van) ruimtes, inclusief de buitenruimte, zien we bij 

Humankind als derde pedagoog. Omdat de ruimte invloed heeft 

op de manier waarop kinderen zich ontwikkelen.

Drie pedagogen 

Drie pedagogen spelen een rol bij de ontwikkeling van kinderen. 

•  De 1ste pedagoog: andere kinderen   

Een kind leert zichzelf kennen in de omgang met andere kinderen. Kinderen zijn 

gericht op elkaar, zijn geboeid door andere kinderen. Ze leren van elkaar door te 

kijken, luisteren en communiceren.

•   De 2de pedagoog: opvoeders en verzorgers  

Ieder kind heeft de basisbehoefte om zijn omgeving al spelend te ontdekken en 

te onderzoeken. Spelen is leren. Het is aan jou als pedagogisch medewerker om 

kinderen de gelegenheid te geven tot spelen. Dit doe je met heel je uitstraling, 

bewust en onbewust, tijdens direct en indirect contact met een kind.  

Een kind leert (on)bewust van iedere situatie. Vaak ben je letterlijk rolmodel.  

Door observaties van en afstemming op het kind bied je ieder kind een 

betekenisvolle omgeving.  

 

•   De 3de pedagoog: de ruimte  

Wanneer een ruimte goed is ingedeeld en ingericht, kan hij als derde pedagoog 

dienen. De indeling en inrichting van onze groepsruimtes hebben een doel.  

Alles staat niet zomaar zoals het staat. De inrichting is zorgvuldig gekozen; alles is 

afgestemd op onze pedagogische visie. Kinderen voelen zich er veilig. Ze komen tot 

rust, weten wat er van ze wordt verwacht, wat ze er zullen vinden en kunnen doen. 

Ze spelen langer, geconcentreerder en storen elkaar minder. Kinderen worden zo in 

staat gesteld zich op alle ontwikkelingsgebieden te ontplooien. 

In een rijke speel- en leer omgeving
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Het beleid van Humankind is gericht op het werken met horizontale groepen. 

Zo bieden we optimale omstandigheden om in te kunnen spelen op de voor elke 

leeftijd specifieke ontwikkelingstaken. Horizontaal werken sluit het beste aan bij 

de pedagogische visie en werkwijze van Humankind. Ook waar verticale groepen 

noodzakelijk zijn, passen we de pedagogische visie en de aanpak zoals beschreven in 

de Werkwijzers, zoveel mogelijk toe.

Jonge kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid. Hun aandacht wordt getrokken, 

ze gaan zien en voelen, iets dóen, spelen… Hun spel wordt steeds complexer 

naarmate ze ouder worden en zo ontwikkelen ze zelfsturing: keuzes maken, 

plannen, opruimen, doorzetten, op je beurt wachten en nog veel meer.

Ons doel is het stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden. Daarom maken we 

binnen en buiten aantrekkelijke (speel)plekken met veel echte en open-eind 

materialen. Kinderen kunnen daarmee zelf aan de slag, ze kunnen alles zien en in 

principe overal bij. Daarnaast bieden wij gericht materiaal aan om nieuw spel en 

ontdekkingen uit te lokken. Dat kan in vrij spel of via activiteiten. Meer hierover vind 

je in de Werkwijzer Binnen en Buitenruimte als derde pedagoog.

Voor de kinderen in de BSO is een rijke omgeving net zo belangrijk. In de 

BSO ligt het accent op talentontwikkeling. Dat kan niet zonder een inspirerende 

omgeving, waarin je tegen dingen aanloopt die je niet kent en die jou kunnen 

verrassen om andere kanten van jezelf te ontdekken. Waar anderen, kinderen en 

pedagogisch medewerkers zijn, die je aanmoedigen en ondersteunen waar dat 

nodig is. 

Als we merken dat kinderen helemaal gegrepen zijn door iets, of dat nou sport, 

muziek of meer technisch gericht is, halen we expertise van buiten. Als je als 

pedagogisch medewerker in zo’n setting kinderen bezig ziet, kun jij op jouw beurt 

kinderen wijzen op talenten die je bij hen ziet. Ook in de BSO stemmen wij ons 

handelen af op de leeftijd en dus het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Voor ons is het bijvoorbeeld duidelijk dat oudere kinderen een andere manier 

van begeleiden en communiceren nodig hebben. 
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Kinderen tot zes à zeven jaar ontwikkelen zich holistisch, waarbij de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen zich spelenderwijs en in interactie met elkaar ontwikkelen. Die 

ontwikkelingsdomeinen zijn taal-, denk- en crea tieve ontwikkeling (probleemoplossend 

denken), ontdekken (wereldoriëntatie), bewegen (grove en fijne motoriek). Spelen is daarbij 

een integrerende activiteit, omdat binnen het spel alle genoemde ontwikkelingsdomeinen 

samenkomen. - Prof. dr. Sieneke Goorhuis (Orthopedagoog)



Met oog voor welbevinden en betrokkenheid

Welbevinden geeft weer hoe een kind zich voelt. Kinderen met een hoog welbevinden 

beleven plezier met elkaar en met de materialen. Ze genieten. 

Ze stellen zich open en ontvankelijk op. 

Betrokkenheid geeft aan hoe intens een kind bezig is. Kinderen met een hoge mate 

van betrokkenheid zijn geconcentreerd, van binnenuit gemotiveerd en gedreven. 

Wij willen kwaliteit bieden. Dat kan als we ervoor zorgen dat het welbevinden en de 

betrokkenheid van de kinderen hoog zijn. Welbevinden en betrokkenheid van kinderen 

kun je beïnvloeden. En daarin ligt voor pedagogisch medewerkers de kans. De kans om 

je eigen gedrag, maar ook de groep en het groepsmanagement zodanig te ‘maken’, dat 

een omgeving en sfeer ontstaan waarin kinderen zich goed voelen en spelen, spelen, 

spelen… Geconcentreerd spelen, want dat is het soort spel waardoor het kind groeit. 

Geconcentreerd spel is spel

•   waarbij kinderen de tijd vergeten,

•   wat ze gedreven doen, met motivatie van binnenuit,

•   wat sterke voldoening oplevert.

En wat dus ook weer positief uitwerkt op het gevoel van welbevinden

Wat doen we concreet om betrokkenheid alle kans te geven?

•   We zorgen voor een rijke, speelklare omgeving (ruimte, inrichting en materialen).  

•   In een goede en veilige sfeer, goed groepsklimaat.

•   We laten kinderen in hun eigen tempo bezig zijn.

•   Kinderen kunnen initiatief nemen, waar nodig ondersteunen wij.

•   Wij zijn nabij.

•   Wij beperken onnodige wachttijden. 

•   We onderbreken geconcentreerd spel zo weinig mogelijk.

•   We houden de dagindeling flexibel.
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Ferre Laevers onderzoekt onder andere factoren die betrokkenheid van kinderen in 

een groep beïnvloeden en hoe je dit kunt meten. Hij is een van de grondleggers van 

ervaringsgericht onderwijs.

Hier, nu én later
Welbevinden 

•   belangrijk voor kinderen in het  hier en nu (being)

•  grote impact voor persoonlijkheidsontwikkeling (becoming)

Betrokkenheid 

•  pas dan ontwikkeling in de 

diepte mogelijk

•  versterkt experimenteren  

en ontdekken



Wij volgen het kind

Bij onze kindvisie hoort een kindvolgende werkwijze. Wij vinden het belangrijk 

dat een kind vanuit zijn eigen kracht en in zijn eigen tempo groeit en ontwikkelt. 

Dit kan alleen als wij observeren en luisteren naar het kind. En passend aansluiten 

bij wat het aangeeft nodig te hebben.

Kindvolgend werken betekent ook dat wij het kind respectvol benaderen en 

serieus nemen. Ieder kind wordt in zijn gedrag gestuurd door een ‘ontwikkel-

drang’ en geeft met allerlei signalen aan wat het nodig heeft. Wij laten in ons 

contact met het kind merken dat we zijn signalen zien en horen. Dat we beseffen 

dat het kind een uniek persoon is met eigen behoeften en een eigen karakter. 

Een persoon die wij met zorg en respect behandelen. In Ruim baan voor baby’s 

en Maak plaats voor peuters kun je lezen hoe we dit in de praktijk toepassen met de 

jongste kinderen.
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We proberen kinderen zoveel mogelijk te betrekken in de gesprekken die we voeren met 

ouders/verzorgers en nemen het kind serieus als gespreks partner. Zo kunnen kinderen in 

de BSOleeftijd zelf heel goed vertellen hoe ze zich voelen en hoe ze de BSO ervaren.

Kindvolgend werken start bij het allereerste begin. Bij een vertrouwens band tussen kind, 

ouder en pedagogisch medewerker. Als de ouder zich gehoord en veilig voelt bij de 

pedagogisch medewerker, zal het kind dit gevoel overnemen en zich openstellen voor 

de nieuwe omgeving (Vaessen, 2017).



Goed kijken naar kinderen is belangrijk. Als we zeggen dat we kinderen stimuleren 

in hun ontwikkeling, moeten we letterlijk eerst zíen in welke ontwikkelingsfase het 

kind zich bevindt. Dan pas kun je bedenken wat hij nodig heeft om een volgende 

stap te zetten. 

Als we het kind de ruimte en tijd geven om alleen of samen met anderen te spelen, 

hebben wij alle gelegenheid om te observeren. Terwijl wij ons op de achtergrond 

houden. Het kind zal onze nabijheid voelen en dit geeft hem het vertrouwen en de 

veiligheid om op ontdekking te gaan. 

Want zo werkt het. Doordat wij de behoefte van het kind aanvoelen en hierop 

aansluiten, voelt het kind zich autonoom en competent en zal hij hiernaar handelen. 

Onze nabijheid geeft hem het vertrouwen in eigen kunnen. 
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Zone van naaste ontwikkeling

Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling. Dit is een uitspraak die voortbouwt 

op de theorieën van ontwikkelingspsycholoog Vygotsky. Hij onderscheidt twee 

ontwikkelingsniveaus. Allereerst is er het actuele niveau: de taken en activiteiten die een 

kind zelfstandig kan uitvoeren. Daarnaast is er het hogere ontwikkelingsniveau: de taken 

en activiteiten die een kind nog niet zelfstandig kan uitvoeren, maar wel als hij bepaalde 

ondersteuning krijgt. Dat noemt Vygotski ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. 

De gedachte achter die theorie is dat kinderen het meeste leren van taken en activiteiten 

die nét een beetje moeilijker zijn dan wat ze zelf al kunnen. Met hulp van een ander kunnen 

ze de taak wel volbrengen. Door aan te sluiten bij wat het kind alleen kan en het te steunen 

bij wat het nog niet kan, doen kinderen kennis en vaardigheden op, die ze alléén nog niet 

hadden kunnen verwerven.

Onderzoek wijst uit dat een kind dat zich op zijn gemak voelt flexibel is, zelf vertrouwen 

heeft, weerbaar en ontspannen is en plezier heeft (Pennings & Meij, 2011). Dit alles 

maakt dat wij de verbindingsdriehoek tussen ouder - kind - pedagogisch medewerker  

zo belangrijk vinden. Het draagt bij aan het positief welbevinden van een kind.



Als kinderen ouder worden, respecteren we hun behoefte om ook eens buiten het 

toeziend oog van de pedagogisch medewerker te spelen. Dat zie je al bij peuters. 

Ook in de BSO zijn ‘terugtrekplekken’ belangrijk. In onze BSO’s kunnen kinderen zelf 

activiteiten bedenken en uitvoeren. Ook nu geldt: we spelen in op de behoefte van 

het kind en geven indien nodig ruimte. Tegelijkertijd blijven we uitstralen dat wij als 

vertrouwde persoon nabij zijn. Dit komt uitgebreid aan bod in de werkwijzer Go BSO.
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Nabij zijn

In haar werk over pedagogiek in de kinderopvang onderzocht ontwikkelingspsycholoog  

Elly Singer onder andere wanneer kinderen het meest geconcentreerd spelen. Verschillende 

factoren spelen een rol. Belangrijk is dat kinderen weten dat de pedagogisch medewerker 

in de buurt is. En beschikbaar is. ‘Nabij zijn’ is de term die Elly Singer daarvoor smeedde.

Het feit dat ons spel- en speelaanbod is afgestemd op de behoeftes van kinderen, 

betekent niet dat wij alles goed vinden en overal in meegaan. We geven kinderen 

de vrijheid om te ontdekken in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en doen dit 

binnen afgebakende kaders. Zo leren kinderen hun eigen grenzen en die van anderen 

te verkennen en er rekening mee te houden. In onder andere Maak plaats voor 

peuters vind je meer over de balans tussen grenzen en vrijheid.

Dit werkt als je in de communicatie duidelijk bent en consequent handelt. Dat 

geeft een kind veiligheid, want de omgeving is voorspelbaar, vertrouwd en helder. 

Op de BSO praten kinderen actief mee en denken ze mee over gezamenlijke 

regels en afspraken, want het is ook hún BSO. Wat verwachten wij van hen en 

wat verwachten kinderen van ons? We communiceren vanuit gelijkwaardigheid: 

ieders inbreng wordt gehoord en serieus genomen. In Go BSO en in de werkwijzer 

Democratische oefenplaats staat hierover meer.

Door slim groepsmanagement maak je tijd voor het opbouwen van een band 

met kinderen. Groepsmanagement is veelzijdig en daarom ook op diverse 

manieren terug te zien in alle groepen, met welke leeftijdssamenstelling dan ook. 

Groepsmanagement is een voorwaarde. Je moet dit regelen, voordat je überhaupt 

aan de pedagogiek kunt toekomen! Hoe dat zit, lees je op de volgende pagina.

Bij de jongste kinderen werken wij met een dagindeling op maat (Plan de dag). 

Dit houdt in dat een kind die dag zoveel mogelijk met dezelfde medewerker te 

maken krijgt. Jij ontvangt de kinderen die die dag aan jou zijn toevertrouwd. Je 

voert het overdrachtsgesprek met de ouder, verzorgt het kind en bent nabij in het 

spel. De kracht hiervan is dat jij en het kind optimaal op elkaar zijn ingespeeld. 

Dit stelt jou in staat om op het juiste moment één op één aandacht te bieden of 

het kind juist de ruimte te geven zelfstandig op onderzoek te gaan. Kortom, zo 

maken we ook echt waar dat we inspelen op de behoeftes van ieder kind. 
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Groepsmanagement houdt nog meer in. Het betekent ook dat in iedere groep 

een taakverdeling wordt gemaakt tussen de pedagogisch medewerkers. Dit geeft 

helderheid en rust. Ieder kan zijn eigen taken inplannen op een daarvoor geschikt 

moment. Door taken op elkaar af te stemmen (in tijd en ruimte: wie doet wat, 

wanneer en waar) waarborgen we dat altijd minimaal één pedagogisch medewerker 

bij de kinderen in de ruimte is (nabij is). Ieder focust op de eigen taken, op een 

groepje kinderen of een activiteit. Dit brengt rust in de groep en bij de kinderen. 

Tegelijkertijd hoef je niet voortdurend te bespreken wat gedaan moet worden. 

Iedereen kan volledig focussen op de kinderen. 

Ook in de BSO’s is een heldere taakverdeling tussen collega’s nuttig. Kinderen 

vinden het leuk om te ondersteunen in de uitvoering van deze taken. Zij kunnen 

prima een rol vervullen in het groepsmanagement!

Tot slot zet groepsmanagement ieder actief aan het denken en maakt het je bewust 

van wat nabijheid is. Je gaat kritisch nadenken over alle taken en werkzaamheden 

van de dag én wat de handigste momenten zijn om deze uit te voeren.



Ons pedagogisch beleid hebben we voor verschillende leeftijdsgroepen 

vertaald in drie werkwijzers. Zoals benoemd in onze kindvisie zien wij 

ieder kind in de basis als competent en autonoom. De uitgangspunten 

aandacht en veiligheid, welbevinden en betrokkenheid en de rijke speel 

en leeromgeving vind je terug in de drie werkwijzers. 

Ruim baan voor baby’s 

Ruim baan voor baby’s is de naam van onze methodiek 

voor het werken met baby’s. Het uitgangspunt is dat 

baby’s van nature competent zijn. Volwaardig, maar 

afhankelijk. Onze verzorging is aandachtig en respectvol.  

Wij geven de allerjongsten vrije bewegingsruimte 

en ruimte voor eigen initiatief,  vanuit een basis van 

veiligheid. Ruim baan is geïnspireerd op het onderzoek 

en werk van Emmi Pikler. Zie de volledige werkwijzer 

Ruim baan voor baby’s.

Maak plaats voor peuters 

Maak plaats voor peuters is de naam van onze werkwijzer in groepen met 

peuters.  We zien peuters als natuurlijke onderzoekers. Ze krijgen van ons het 

vertrouwen en de ruimte om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo 

te ontwikkelen. We geven kinderen alle kans om zélf te doen. Niet alleen tijdens 

activiteiten, maar ook tijdens de ‘gewone’ dagelijkse bezigheden. Kijk voor alle 

ins en outs in de werkwijzer. Maak plaats voor peuters. 

Go BSO 

Go BSO is de naam van onze werkwijze met kinderen in de BSO. Kinderen spelen 

zelf de hoofdrol in het creëren van hun eigen BSO. Ze participeren, hebben 

een stem. Hoe zorgen we samen voor de BSO? Voor elkaar, voor de ruimte en 

spullen, voor onze omgeving, voor de activiteiten die we samen of in kleine 

groepen doen. Hoe geven we de oudste BSO’ers de plek die ze nodig hebben? 

Meer is te vinden in de werkwijzer Go BSO. Daarnaast zijn er nog thematische 

werkwijzers: Ruimte als derde pedagoog, Democratische oefenplaats en Wiskids.

Onze activiteiten met kinderen vinden plaats rondom vier domeinen, die een 

weerspiegeling zijn van wat wij kinderen willen meegeven. Binnen deze domeinen 

zetten wij vier instrumenten in: mensen, materialen, activiteiten en de inrichting 

van de binnen- en buitenruimte.

Werkwijzers en domeinen
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  Kindkracht & participatie 
Ons uitgangspunt is respect voor de autonomie van kinderen. Kinderen krijgen van 

ons het vertrouwen en de ruimte om zelf (op hun eigen manier en in hun eigen 

tempo) keuzes te maken, oplossingen te bedenken en uit te proberen. Wij luisteren 

naar kinderen, zien kinderen en geven hen de kans op een gelijkwaardige manier 

mee te denken en te beslissen.  

 

Elke BSO locatie werkt daarom met kinderinspraak. Dat kan in de vorm van een 

Kinderraad, inclusief verkiezingen, vergaderingen en stemmingen. Andere BSO’s 

kiezen ervoor om kinderen in wisselende groepen rond wisselende thema’s uit te 

nodigen mee te denken. Waar mogelijk, hebben kinderen ook op regionaal niveau 

een stem en gaan ze in gesprek met de leiding. Bij jongere kinderen gebruiken 

we speelsere methodieken om hen te prikkelen, te laten vertellen wat ze vinden 

en wat ze in hun BSO willen doen. Dat gebeurt soms zonder veel nadruk, zonder 

te benoemen ‘we gaan nu vergaderen’. Kinderparticipatie is een mentaliteit, een 

manier van omgaan met kinderen die veel meer is dan samen vergaderen.

Willen ontdekken is aangeboren en ook de behoefte om dingen zelf te doen en 

steeds méér te kunnen, hoef je kinderen niet aan te leren. Wij hebben oog voor 

de autonomie van kinderen. We zien eigen initiatieven van kinderen en maken die 

mogelijk. We vertrouwen op hun competenties en dat is te zien aan onze manier 

van werken. Want wij geven kinderen de ruimte om zelf (op hun eigen manier en 

in hun eigen tempo) keuzes te maken, oplossingen te bedenken en uit te proberen. 

We zorgen voor voorwaarden: manden, bakken en kasten waaruit kinderen zelf 

materiaal kunnen pakken, lage tafels en stoelen waarop kinderen zelf kunnen 

gaan zitten of waarvan ze zelf kunnen opstaan als ze dat willen. We ondersteunen, 

passen ons eigen tempo aan wat het kind nodig heeft aan. En we bewaken de 

balans tussen wat veilig is en waar het gevaarlijk wordt. In de werkwijzer Ruimte 

als derde pedagoog is dit verder uitgewerkt. In álle werkwijzers zie je terug hoe auto

nomie van kinderen als rode draad door onze pedagogische aanpak loopt. En de 

werkwijzer Democratische oefenplaats gaat helemaal over participatie van kinderen.
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Alles wat kinderen zelf kunnen, mág je niet voor ze doen.

Je kunt je in elke situatie afvragen: zou het kind dit ook alleen kunnen of heeft het echt mijn hulp nodig?



   Groen & duurzaam
We gunnen kinderen tijd en ruimte buiten, waar zij zich prettig voelen en 

avontuurlijk kunnen spelen. De kans om de natuur te leren kennen, te beleven 

en zelf een bijdrage te kunnen leveren is essentieel. Want kinderen die jong op 

een positieve manier in aanraking komen met natuur, laten de natuur meestal 

niet meer los! Wij geven kinderen graag respect voor onze planeet mee. Groen 

en duurzaam is te zien in onze activiteiten, onze inrichting en in (natuur)

educatieve projecten, ook in samenwerking met andere betrokken partijen.  

 

Met groen bedoelen we letterlijk groen in de omgeving, zoals natuurlijke 

materialen binnen en buiten, echt gras. Maar ook bij het nemen van beslissingen 

kun je ‘groen’ denken: nadenken over wat het effect van de beslissing is op het 

kind, ons als medewerkers en de wereld om ons heen. 

 

Onder duurzaam verstaan we producten en werkprocessen 

die lang(er) meegaan en een minimale belasting voor onze 

leefomgeving zijn. Tevens kennen we bij Humankind de term 

‘duurzame inzetbaarheid’. Het betekent dat je als werknemer nu 

én in de toekomst in staat bent te werken. Fysiek en mentaal. 

Voldoende uitgedaagd en gewaardeerd, passend bij jouw 

persoonlijke behoefte en bij de ontwikkelingen en behoefte 

van jouw werkomgeving: je team, de locatie, de organisatie en 

ontwikkelingen in de maatschappij. Dit concretiseren wij bij 

Humankind met JijTelt! 

 

Duurzaam leven kan op veel manieren. Bij een duurzame en 

gezonde levensstijl hoef je niets te laten. Integendeel: het is 

vooral gewoon doen op een natuurlijke manier. Pedagogisch 

medewerkers zijn voor kinderen belangrijke rolmodellen. 

Het kinderdagverblijf en de BSO zijn ook plekken om jonge 

ouders te inspireren. Bijvoorbeeld met praktische tips, die 

bijdragen aan een beter (binnen)milieu en een gezonde (op)

voeding van het jonge kind. Kinderen kopiëren gedrag en daarom 

is het zinvol dat je als pedagogisch medewerker het goede 

voorbeeld geeft en je keuzes uitlegt. Zo maak je voor kinderen 

de weg vrij voor een gezonde levensstijl. Want als je in je jeugd 

leert wat gezond is en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen, dan 

heb je daar de rest van je leven profijt van. 
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  Gezond & bewegen
We werken vanuit het besef dat een gezond kind zich ontwikkelt. Beweging is 

een belangrijke gezondheid bevorderende factor en dit doen wij zowel buiten 

als binnen. Kinderen bewegen van nature, altijd en overal, met veel enthousiasme 

en plezier. Wij buiten dit volop uit en prikkelen hen extra in beweging te komen. 

Dit doen we met activiteiten en bezigheden door de dag heen, voor alle leeftijden. 

Baby’s krijgen alle ruimte in de grondbox én daarbuiten. Zij kunnen vanaf de 

eerste dag in het kinderdagverblijf hun bewegingsdrang lekker uitleven. 

En in de BSO zijn beweeg- en sportactiviteiten een belangrijk onderdeel 

van het activiteitenprogramma.  

 

Naast genoeg bewegen, zijn ook voldoende slaap en gezond eten en drinken 

factoren die bijdragen aan de gezondheid. Als kinderen bij ons zijn, nemen we onze 

verantwoordelijkheid en zorgen we voor gezonde voeding. Fruit en groente staan 

standaard op het menu en we leren de kinderen dat water een prima dorstlesser is. 

Dit (en meer) hebben we vastgelegd in ons Voedingsplan. In de procedure Eten en 

drinken hebben we de pedagogische aanpak tijdens de eet- en drinkmomenten en 

ons (gezond) traktatiebeleid beschreven.  

 

Ook emotionele gezondheid speelt een rol: een evenwichtig groepsklimaat, mede-

werkers die het kind kennen en daardoor kunnen aansluiten bij wat het nodig heeft. 

We beseffen dat kinderen die gezond opgroeien, meer kans hebben op een goede 

gezondheid láter in hun leven. Daar willen wij aan bijdragen. 

 

Gezonde medewerkers zijn daarbij natuurlijk een belangrijke voorwaarde! Goede 

arbeidsomstandigheden zorgen daarvoor, net als een prettig en betrouwbaar team 

en ruimte voor je eigen inbreng en talenten. Dit speelt een belangrijke rol in het 

welbevinden van onze mensen. Van jou en je collega’s. Jij telt bij Humankind! 
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   Denken & doen 
We werken ontwikkelingsgericht aan gelijke 

kansen voor ieder kind. Kernbegrippen die 

je vindt in al onze werkwijzers zijn: een rijke 

speel- en leeromgeving, variatie aan materialen en 

aansluiten bij de ontwikkelingstaak van elk kind.  

 

Het leren van kinderen begint met hun eigen 

nieuwsgierigheid. Hun denken ontwikkelen ze 

in interactie met de omgeving, met de mensen 

om hen heen en door te doen. Op die spontane 

nieuwsgierigheid van kinderen spelen we in. Dat 

doen we bijvoorbeeld in het activiteitenprogramma 

van elke locatie en heel specifiek bij Wiskids. 

Met deze door Humankind ontwikkelde methodiek 

voor wiskunde met jonge kinderen maken we 

gebruik van die nieuwsgierigheid, de wil om te 

ontdekken en uit te proberen. Wij stellen hardop 

vragen. Open vragen, die kinderen uitlokken om 

het nog eens anders te proberen en uiteindelijk 

te leren beredeneren waarom iets wel kan of hoe 

iets zal uitpakken. We sluiten aan bij hoe kinderen 

leren, namelijk uitgaande van de concrete ervaring, 

van wat ze zien of voelen. Zo leggen ze een 

basis voor meer complexe denkactiviteiten, voor 

abstract denken. Daar zijn geen lesjes voor nodig; 

dit kunnen we prima verweven in activiteiten en 

bezigheden door de dag heen. Dit en nog meer 

over Wiskids vind je in de Werkwijzer Wiskids.

21ste eeuwse vaardigheden

Hoe wij met kinderen omgaan, 

moet in het hier en nu, elke dag 

weer, passend en goed zijn voor 

het kind. We willen ook dat ze 

er voor de toekomst iets aan 

hebben. Dat wat wij doen en wat 

zij bij ons leren, hen helpt om 

zichzelf te kunnen redden. 

Later, op school en in de 

maatschappij. Je eigen mening 

leren zeggen, samen spelen met 

andere kinderen, vrij en creatief 

kunnen omgaan met materiaal, 

bij het knutselen en bouwen. 

Doordat wij kinderen hiervoor 

kansen bieden, leggen wij een 

basis voor de vaardigheden die 

ze later nodig hebben.

• Kritisch denken

• Creatief denken

• Problemen oplossen

• Zelfregulering

•  Sociale en culturele 

vaardigheden

• Samenwerken

• Communiceren

• Mediawijsheid

• ICT-basisvaardigheden

• Informatievaardigheden
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Ook op onze locaties met een VE-aanbod heeft Wiskids een plek: als volwaardig 

onderdeel van activiteiten die zijn gericht op ontluikende gecijferdheid. Taal is 

hierin een andere belangrijke speler. Als pedagogisch medewerker is je taalgebruik 

begrijpelijk, afgestemd op ieder kind. Dit begint al in de omgang met baby’s, 

waar het zogenoemde ‘taalbegeleidend handelen’ een vast element is van 

verzorgingsmomenten. In alle leeftijdsgroepen creëren we een talige omgeving, 

door liedjes, versjes en boeken (voor)lezen. We benoemen alles wat we doen. 

De hele dag door. De ‘waarom’ fase die elk kind doormaakt, geeft extra kansen om 

veel te praten en te laten praten. Een dag biedt veel gelegenheden voor gesprekjes 

en juist dat soort momenten zijn ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling. 

Dat is in de BSO aan tafel en onderweg vanuit school nog net zo belangrijk.

Mediawijsheid is meer dan alleen online veiligheid. Online en audiovisuele 

media kunnen een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen leveren. 

Bij gezond en wijs gebruik. Bij verkeerd of ongecontroleerd gebruik kunnen zij 

een goede ontwikkeling in de weg staan. Voor ons reden om hier een visie op te 

ontwikkelen. Alle kinderen groeien op in een digitale wereld. Van jongs af aan 

swipen zij gemakkelijk naar hun favoriete filmpjes en apps, maar die vaardigheid 

maakt ze niet per se mediawijs. Jonge kinderen hebben nog moeite te begrijpen 

wat ze op een scherm zien en hebben volwassenen nodig om de digitale wereld 

te beoordelen. Voor ons is het belangrijk om ook deze kant van de opvoeding – 

mediawijsheid – serieus te nemen. We beseffen: kinderen met media laten omgaan 

vergt begeleiding. We zetten media bewust in, beschouwen het als een onderdeel 

in ons aanbod, vergelijkbaar met creatieve, sportieve en natuuractiviteiten. 

We houden ons aan de volgende uitgangspunten:

• We kiezen bewust uit het aanbod.

•  We sluiten aan bij belevingswereld/ontwikkelingsniveau  

van het kind.

• We kijken (regelmatig) samen met de kinderen.

• We maken afspraken.

•  We maken waar het een toevoeging is, juist gebruik  

van media. 
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We volgen hoe de kinderen zich bij ons voelen en ontwikkelen. We kijken, 

luisteren en wisselen informatie met elkaar en ouders uit. En we leggen 

observaties vast. Locaties die met een VEmethode werken, gebruiken de 

daarbij horende methodiek. Alle andere locaties en de buitenschoolse opvang 

werken met het eigen digitale kindvolgsysteem Kijk mij nou van Humankind.

We gebruiken de OuderApp als middel om ouderbetrokkenheid vorm te geven. 

Hierin delen we hoe de kinderen bezig zijn, wat hen boeit. Het informeert ouders 

en kan hen helpen om met hun kind in gesprek te gaan of thuis eenzelfde activiteit 

uit te voeren. Los daarvan: delen hoe het kind bij ons is, bijvoorbeeld via de Ouder 

App, ondersteunt bij de live communicatie aan begin en einde van een dag.

Bij ons is ruimte voor ouders om met elkaar het gesprek aan te gaan. Over 

de opvoeding en alles wat hier mee samenhangt (het positieve, maar ook de 

opvoedvragen die ouders tegenkomen) en elkaar hierin te helpen en te versterken. 

Bij het opzetten van een samenwerkingsnetwerk tussen ouders, hoe informeel ook, 

zorgen we ervoor dat ouders elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. 

Tijdens brengmomenten is ruimte voor overdracht en uitwisseling. We organiseren 

activiteiten waarbij we ouders betrekken en waarin zij een rol hebben. We spelen 

in op ieders talenten en benutten deze volop. Dit kan zijn bij het plannen of 

organiseren van een uitje of samenwerken aan een grote activiteit, waarbij 

ouders hun vakkennis kunnen demonstreren en inzetten. Kritische denkkracht en 

betrokkenheid van ouders zijn daarnaast zeer welkom in de Oudercommissies. 

We creëren ruimte waar ouderbetrokkenheid niet vanzelfsprekend is, maar wel 

mooie dingen kan opleveren. Een voorbeeld hiervan zijn onze VE-peutergroepen. 

Juist deze kinderen zijn er extra bij gebaat als ouders thuis het thema en de 

activiteiten doorpakken, die wij starten. Als wij ouders ontvangen in de groep, laten 

deelnemen aan VE-activiteiten en materialen mee naar huis geven om hier samen 

met hun kind mee aan de slag te laten gaan, bouwen we een brug tussen thuis 

en opvang. Hieraan blijven we werken want we weten dat kinderen bijvoorbeeld 

hun woordenschat enorm uitbreiden als ze in diverse omgevingen met hetzelfde 

materiaal aan de slag kunnen. 

Afstemmen met elkaar en met ouders
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Tot slot

Een warm, krachtig en solide onderbouwd pedagogisch beleid ontstaat niet 

van vandaag op morgen. Dat doen wij samen, mét de kinderen. Wij zijn trots 

op onze mensen, die zich iedere dag met zoveel enthousiasme inzetten op onze 

ruim 470 locaties voor meer dan 25.000 kinderen. Met hart, hoofd en handen. 

Met maar één doel: optimale ontwikkeling van ieder kind.

We hopen jou, lezer, te inspireren met ons mee te bouwen. Of je nu pedagogisch 

professional bent, ouder, leerkracht, burgemeester, sportcoach, student of 

bevlogen mens: samen maken wij de samenleving als geheel nóg mooier. Met hart 

voor mens en natuur. Wij zouden niet anders willen, want wij zijn Humankind.

Heb je vragen? Bel ons gerust.

Bezoekadres 

Helvoirtseweg 9

5261 CA  Vught

Meezenbroekerweg 1a

6412 VK  Heerlen

Telefoon 045 - 561 53 53

E-mail info@humankind.nl

Correspondentieadres

Postbus 591

6400 AN  Heerlen

Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de 

grootste nietcommerciële organisatie voor kinderopvang en ontwikkeling 

in Nederland. Al meer dan 35 jaar bouwen wij dagelijks aan onze 

pedagogische kwaliteit, de kern van onze organisatie.



We doen het samen, met hetzelfde doel.

We ontwikkelen en groeien ook zelf, 

leren van elkaar én van de kinderen.


