
ONZE PEDAGOGISCHE VISIE
Je thuis voelen

Ieder kind is uniek en mag er zijn, met al zijn kwaliteiten, talenten en gebreken. Voor Kindercentrum Hummelhoeve 
vormt dit de basis van het dagelijks handelen. Wij maken geen onderscheid in nationaliteit, geloofsovertuiging of 
maatschappelijke achtergrond; elk kind verdient een plek waar het zich thuis voelt, zich kan ontspannen en zichzelf 
kan zijn. Ook kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of een lichamelijke en/of verstandelijke beper-
king zijn welkom, zolang dat werkbaar is in de groep.      

Voor de ontwikkeling van een kind bestaat geen universele handleiding; elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier 
en in z’n eigen tempo. Een veilige omgeving vormt hiervoor de basis. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich 
openstellen en gaan ontdekken en leren. Met diverse spelvormen en activiteiten stimuleren we de persoonlijke ont-
wikkeling. Omdat ouders de belangrijkste opvoeders zijn en blijven, werken we via een open communicatie nauw 
met hen samen. 

Buiten spelen en samen ontdekken

Hummelhoeve is een groene kinderopvang. Als je bij ons buiten op het erf staat, zie je direct wat dat betekent. In een 
landelijke, omgeving, vrij van verkeer, voel je je veilig en verbonden met de natuur. Elke dag gaan we met de kinderen 
naar buiten. Lekker spelen, de seizoenen ontdekken en beleven. Daarmee stimuleren we hun motorische- en soci-
aal-emotionele ontwikkeling en prikkelen we hun fantasie en creativiteit. Het hele jaar door verbinden we de natuur 
met verschillende thema’s. We gaan elke dag met de kinderen naar buiten, bijvoorbeeld om de dieren te voeren, te 
spelen of om samen te ontdekken of ervarend bezig te zijn. Als het regent gaan de laarsjes aan. 

Onze buitenruimte nodigt kinderen uit tot een fantasievol spel waarbij de zintuigen volop worden geprikkeld. Kinder-
centrum HummelHoeve beschikt bijvoorbeeld over een blotevoetenpad en een natuurontdekpad, waar de kinderen 
de verschillende elementen van de natuur kunnen ontdekken en ervaren. Daarnaast hebben we een eigen moestuin. 
Door samen gewassen te zaaien, oogsten en proeven maken we kinderen bewust van de groei en bloei van planten. 
Fruitbomen en braamstruiken maken de beleving nog realistischer. 

Verder beschikt Hummelhoeve over een ruime speel- en dierenweide waar van alles is te beleven en ontdekken. 
De kinderen kunnen in hun spel gebruikmaken van diverse toestellen en materialen, zoals fietsen, auto’s, tractors, 
motors, skippyballen en loopfietsen. Ook kunnen ze spelen op de glijbaan en in de zandbak. Verder verblijven er op 
Hummelhoeve verschillende dieren, waaronder konijnen, geiten, paarden en ezels. Ook onze buitenpoezen komen 
regelmatig een kijkje nemen. 

Omdat buiten zijn hartstikke gezond is, bieden we ouders ook de mogelijkheid om hun kinderen lekker in de buiten-
lucht te laten slapen. Vooral kinderen die vaak verkouden zijn of last hebben van luchtweginfecties en allergieën zijn 
hierbij gebaat. Onderzoek leert dat kinderen buiten rustiger, dieper en langer slapen. Buiten slapen wordt uit me-
disch oogpunt zelfs aanbevolen, zolang het kind natuurlijk warm genoeg is gekleed. Kindercentrum Hummelhoeve 
beschikt over de juiste kleding. Tijdens de intake kunnen ouders aangeven of hun kind buiten onder de overkapping 
mag slapen.

Gezond groeien

Bij Hummelhoeve bieden we alle ingrediënten die een kind nodig heeft om zich op een goede en gezonde manier te 
ontwikkelen. Denk aan gezonde voeding (2x keer per dag fruit) en vakkundige toegewijde medewerkers. Wat Hum-
melhoeve echt onderscheidend maakt is de locatie. In een groene en uitdagende omgeving worden kinderen volop 
gestimuleerd om te bewegen. Duurzaam is ook de bedrijfsvoering van Hummelhoeve. Bij de inrichting van onze 
locatie hebben we veel aandacht voor Moeder Aarde. Met zonnepanelen wekken we bijvoorbeeld onze eigen energie 
op. Ook hebben we ervoor gezorgd dat het hemelwater niet meer het riool instroomt, maar behouden blijft voor de 
bloemen en planten in onze tuin.


