
 

 

 

 

Samenvatting Pedagogisch beleid Kids Villa Hengelo 

 

 

Onze visie op kinderopvang is dat ouders die werk of studie willen combineren met een 

gezin, erop moeten kunnen vertrouwen dat het deel van de zorg dat ze uit handen geven, 

gebeurt door professionals, waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Dat hun 

kind(eren) die tijd op een leuke, veilig voelende en ontspannen wijze bij ons doorbrengen. 

 

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen de nodige beweging krijgen, gezonde voeding en 

dito tussendoortjes aangeboden krijgen en door veel in de buitenlucht zijn de kinderen een 

gezonde opvoeding ervaren. 

Dit in de buitenlucht zijn betekent dat wij veel met de kinderen buiten spelen, buiten de 

natuur laten ervaren door naar het park of kinderboerderij te gaan, maar ook door naar de 

dieren in de omgeving te kijken en respectvol mee om te laten gaan. Verder kunnen baby’s 

buiten slapen, gaan we met de kinderen veel wandelen of fietsen in de bakfiets. 

 

We werken ook aan de weerbaarheid van de kinderen, hun verantwoordelijkheids- besef, 

voor zover mogelijk, hun teamgeest en we leren ze respect voor zichzelf, hun omgeving, de 

natuur en anderen te hebben. Daarnaast maken de peuters op een speelse manier kennis 

met het reilen en zeilen en structuur van de basisschool. 

De tijd die de kinderen doorbrengen bij Kids Villa moet een leuke, veilige, leerzame tijd voor 

de kinderen zijn. 

 

Bij Kids Villa Hengelo worden de kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar opgevangen. Wij 

verdelen deze leeftijdsgroep in 4 verschillende leeftijdsgebieden. De kinderen worden 

verdeeld in de groepen op leeftijd. Dit wordt ook wel een horizontale groepsindeling 

genoemd. Aller eerst hebben wij de Baby Villa, hier worden de aller kleinsten opgevangen in 

de leeftijd van 3 maanden tot 1 jaar. Van hieruit stromen de kinderen vanaf 1 jaar door naar 

de Rupsjes, hier verblijven zij tot dat zij 2 jaar zijn geworden. Vanuit de Rupsjes stromen de 

kinderen vanaf 2 jaar door naar de Popjes. In deze groep worden de jongste peuters 

opgevangen in de leeftijd van 2 jaar tot 3 jaar. Als deze jongste peuters 3 jaar zijn geworden 

gaan ze naar de Vlinders, daar worden de kinderen opgevangen tot ze 4 jaar zijn geworden 

en uitvliegen naar de basisschool. 

 

Wij delen deze kinderen per leeftijd in een groep, omdat wij aansluiting willen bieden aan de 

verschillende facetten van de ontwikkeling die ieder leeftijdsgebied heeft. Wij houden ons 

bezig met de verstandelijke en taal ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal 

emotionele ontwikkeling. Hier bieden wij dan ook activiteiten aan wat gericht is om de 

ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit gebeurt al vanaf de Baby Villa. Wij bieden 

activiteiten aan in de vorm van kringgesprekjes, boekjes voorlezen, knutselen, zingen, 

buiten spelen, dans en gym. De kinderen beleven hier niet alleen maar plezier aan, maar ze 

leren spelenderwijs! 

 

 

Deze tekst is een beknopte weergave  van de belangrijkste punten uit het pedagogische 

beleid van Kids Villa Hengelo, de gehele uitgave is inzichtelijk en op aanvraag bij de locatie 


