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Kinderopvang?
Kindontwikkeling!

Fijne kinderjaren gaan een leven lang mee. 

Daarom gaan we voor optimale ontwikkeling 

van ieder kind. Ontdek onze pedagogiek.



Leefwereldvisie
Opvoeden, kinderen helpen op te groeien, 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 leefomgeving die 

gestalte krijgt doordat ouders, buurtvoorzieningen, onderwijs, kinderopvang, 
zorg en andere betrokkenen samen verantwoordelijkheid nemen voor het 

creëren van een veilige en gezonde bedding voor het kind. Kinderen hebben 
zo meer kans om 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. 

Kindvisie
Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van nature nieuws-
gierig 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 onder zoeken. 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 hij leuk vindt en 
waar hij goed in is. Dit geeft een boost aan zowel 
hun zelfvertrouwen als welbevinden. Wij zorgen 
voor randvoorwaarden, zoals een veilige omgeving, 
volwassenen die er zijn voor het kind, 
rijk materiaal en nieuwe inspiratie.

Pedagogisch beleid
Ons pedagogisch beleid komt voort uit onze leefwereld-, 

kind- en pedagogische visie. Het geeft uitleg en onder-
bouwing van onze pedagogische aanpak, gebaseerd op 

humanistische waarden. Hoe bieden wij kinderen kansen 
op optimale (talent)ontwikkeling? Ons pedagogisch beleid 

berust op de inzet en het samenspel van vier instrumenten: 
mensen, materialen, activiteiten en de inrichting van de 

binnen- en buitenruimte. Zodat kinderen kunnen oefenen 
met samenleven, voor nu én later. 

Democratische oefenplaats
Onze kindercentra zijn democratische oefenplaatsen: 
een plek om te oefenen met samenleven. Een kinder-
dag verblijf of peuteropvang is vaak de eerste plaats 
waar kinderen onderdeel zijn van een groep, een mini 
samenleving buiten het eigen gezin of de familie. Hier 
doen ze hun eerste samenlevingservaringen op en in 
de BSO breiden ze die verder uit. Bij ons oefenen de 
kinderen samenleven en samenwerken.

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

onze werkwijze met baby’s. Het uitgang-
spunt is dat baby’s van nature competent 
zijn. Volwaardig, maar afhankelijk. Onze 
verzorging is aandachtig en respectvol. 
Wij geven de allerjongsten vrije beweg-

ingsruimte en ruimte voor eigen initiatief, 
vanuit een basis van veiligheid.

Maak plaats voor peuters
Maak plaats voor peuters is de naam van onze werkwijze 

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. 

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. 
Zo ontdekken en gebruiken de kinderen 

hun eigen talenten. 

Kindkracht en 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 mee te denken en 
te beslissen. Op een gelijkwaardige en vaak zelfs leidende manier 
van inspraak. 

Groen en 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 niet meer los. Wij geven kinderen graag respect voor onze 
planeet mee. Groen en duurzaam is bijvoorbeeld te zien in onze activiteiten, onze inrichting 
en in (natuur)educatieve projecten, en ook in samenwerking met andere betrokken partijen.

Gezond en bewegen
Met beweging en gezonde voeding 
stimuleren wij kinderen verantwoor-
delijkheid te nemen voor hun eigen 
gezondheid. Je ziet dit terug in ons ge-
zonde voedingsbeleid, in onze focus op 
bewegen en buiten zijn. Wij stimuleren 
en faciliteren (bewustwording over) een 
gezonde levensstijl.

 Denken en doen
We werken ontwikkelingsgericht aan gelijke kansen 
voor ieder kind. Kernbegrippen die je vindt in al onze 
werkwijzers zijn: een rijke speelomgeving, variatie aan 
materialen en aansluiten bij de ontwikkelingstaak van elk 
kind. Daarnaast zie je dit bijvoorbeeld terug in onze eigen 
Wiskidsmethode en het werken met VE-programma’s. 

Onze 
maatschappelijke bijdrage
Ieder contact met Humankind heeft 
blijvende positieve impact. Onze bijdrage 
is optimale groei en bloei van ieder kind, 
mede door het versterken van de cirkel 
rond het kind. Ieder kind dat opgroeit tot 
een krachtige volwassene maakt onze 
samenleving mooier. En dus de wereld.

Onze pedagogiek
(zie ook boom voorzijde)



Optimale groei en bloei van ieder kind, 
dat is onze missie. 

Want ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt 

onze samenleving mooier. We stimuleren kinderen te ontdekken 

wie ze zijn en hoe ze het beste uit zichzelf halen. Met zorg en 

respect voor de leefomgeving. Voor mens en natuur. Voor elk 

individu en elkaar. Nu en in de toekomst.

 

Daarom investeert Humankind continu in het ont wikkelen van 

haar pedagogische kracht, gebaseerd op humanistische waarden. 

De maatschappij, de wetenschap, onze pedagogisch professionals 

én de kinderen zelf zijn hierbij onze grote inspiratie. We hebben 

een schat aan ervaring en expertise in huis, die we graag delen met 

ouders en andere betrokkenen in de directe leefomgeving van het 

kind. Omdat we geloven in de kracht van samen en dichtbij zijn.

Meer informatie? Maak een afspraak en kom gerust eens langs!

T 045 - 561 53 53

E info@humankind.nl

I www.humankind.nl
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