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KINDBELEID 
Versie 1  

 
 
DOELSTELLING VAN DE STAMPERTJES  
 
Bij de oprichting van de Stichting is de volgende doelstelling geformuleerd: 
‘Stichting De Stampertjes stelt zich tot doel om ouders van jong gehandicapte kinderen te 
ontlasten door het bieden van opvang.’ 
 
De Stampertjes wil deze doelstelling behalen door de volgende randvoorwaarden te creëren: 

• Een veilige omgeving voor de kinderen en de vrijwilligers 

• De wensen van ouders staan centraal  

• Er heerst een huiselijke sfeer 

• De toegang is laagdrempelig 

• De opvang is van een kwalitatief hoogwaardig niveau 
 
De Stichting heeft de opvang van ‘jong gehandicapte kinderen’ in de loop der tijd verruimd 
naar: kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.  
 
 
VOORWOORD 
 
In dit document beschrijven wij hoe wij als De Stampertjes een waardevolle toevoeging zijn 
op de wereld van kinderen die bij De Stampertjes komen en hun ouders. 
  
In de zomer van 2021 is het kindbeleid op papier gezet, zoals dit bij de Stampertjes al jaren 
wordt vormgegeven. In het jaar 2022 zal dit document worden besproken met de vrijwilligers, 
ouders en bestuursleden. Op deze wijze wordt het document steeds onze leidraad.  
 
De kinderen die bij de Stampertjes komen hebben, door hun leeftijd of anderszins, geregeld 
nog geen diagnose en/of indicatie. Voor een goede opvang vinden wij dit niet noodzakelijk 
en het geeft ouders de gelegenheid om op hun eigen tempo hiermee om te gaan. 
 
 
ZO KIJKEN WIJ NAAR KINDEREN 
 
Ieder kind heeft eigen specifieke mogelijkheden, voorkeuren, talenten. Ook heeft ieder kind 
een eigen karakter en temperament en een eigen manier om gevoelens te laten zien.  
Door naar kinderen te kijken en naar hun ouders te luisteren willen we dat eigene van ieder 
kind leren kennen. Daar sluiten we ons dan in onze begeleiding en in ons aanbod aan 
materialen en activiteiten bij aan.  
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Kinderen hebben baat bij een liefdevolle en positieve benadering, waarbij ze de rust en de 
ruimte krijgen om hun eigen gangetje te kunnen gaan. Maar daarnaast gedijen ze bij 
uitdagingen en uitnodigingen om nét een stapje verder te gaan. Hierbij staan plezier en 
ontspanning voorop. 
Bij veel kinderen die bij De Stampertjes komen verloopt de ontwikkeling niet 
vanzelfsprekend, bijvoorbeeld op het gebied van de motoriek, de taal en de cognitie. Wij zijn 
ons er van bewust dat zij speciale behoeftes hebben en een vertraagde of stagnerende 
ontwikkeling doormaken. Maar ook dat juist voor hen de pedagogische grondhouding die wij 
in dit beleidsplan beschrijven wellicht van nog groter belang zijn. 
 
 
ZO KIJKEN WIJ NAAR ONSZELF 
 
Kinderen spelen, kinderen leren. Wij hebben er plezier in daar bij te zijn en leren op onze 
beurt weer van hen. Als kinderen bij ons zijn, willen we een stabiele factor voor hen zijn en 
waken voor hun emotionele en fysieke veiligheid. We spelen samen met het kind, maar 
geven het kind vooral de gelegenheid om, naar behoefte, op zichzelf te zijn en/of met andere 
kinderen te spelen.  
Omdat sommige kinderen die bij de Stampertjes komen speciale behoeftes hebben, weten 
we dat we geduldig moeten zijn en geen stappen die (nog) niet gemaakt kunnen worden, 
moeten forceren. Maar we gaan zeker uit van de mogelijkheden van elk kind en richten ons 
vooral op plezier en ontspanning, dat gaat vóór het stimuleren van de ontwikkeling. 
 
 
IN ONZE PEDAGOGISCHE BASISHOUDING WILLEN WE  
 

• de gevoelens van het kind herkennen, accepteren en daar met warmte en begrip op 
reageren  

• kijken en luisteren naar het kind en aansluiten bij wat het laat zien 

• ieder kind naar behoefte nieuwe ervaringen bieden 

• afwisselen tussen rust/ontspanning en uitdaging/beweging 

• elk kind positieve, persoonlijke aandacht geven en daarbij op rustige, warme toon met 
hen praten en hen daarbij aankijken 

• oog hebben voor de eigenheid en inbreng van ieder kind 

• het goede voorbeeld geven 

• het positieve gedrag van kinderen versterken door het goede voorbeeld te geven en 

duidelijk te zijn in wat wel en niet mag 

• negatief gedrag zoveel mogelijk vóór zijn. Bijvoorbeeld door het kind te ondersteunen in 

de situatie waarin het lastig is. 
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FYSIEKE VEILIGHEID 

Een kind moet zich beschermd voelen en de ouder moet haar/zijn kind beschermd weten 
tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Hoe geven wij hier bij de 
Stampertjes vorm aan: 
 

• De ruimtes waarin wij met de kinderen verblijven zijn voorzien van optimale 
kindbeveiligingen zoals traphekjes, kindveilige stopcontacten en veiligheidsstrippen in de 
deuropeningen. 

• De slaapruimtes zijn voorzien van veilige kinderbedjes en beddengoed en zijn goed te 
ventileren. Tijdens het slapen houden wij contact met de kinderen door middel van een 
babyfoon. 

• De keukenkast waarin voor een kind gevaarlijke stoffen zitten zoals afwas en 
schoonmaakmiddelen kan alleen door de volwassene geopend worden. De heet 
waterkraan is buiten bereik van het kind. Het gasfornuis wordt niet gebruikt. 

• Het spelmateriaal is groot en stevig genoeg voor de kinderen van de Stampertjes. Kapot 
spelmateriaal wordt direct verwijderd. De kinderstoelen en de wandelwagens zijn stevig 
en voorzien van een leeftijdsadequate beveiliging. 

 
Een goede uitvoering en handhaving van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van  de 
Stampertjes wordt geborgd door: 

• Het actueel houden en het regelmatig met elkaar bespreken van het beleidsplan. 

• Het registreren van een (bijna) ongeluk of onveilige situatie en het met elkaar bespreken 
van de hierna te volgen aanpak. 

• Hygiënisch werken waarbij algemene richtlijnen gelden voor bewaren van voedsel, 
verschonen van de kinderen, toiletgang en verkoudheid. De ruimtes en de materialen 
worden met regematig gereinigd. 

• Er zijn altijd minimaal twee begeleidsters aanwezig waarvan tenminste één (de vrijwillige 
beroepskracht) een diploma heeft van een (ortho)pedagogishe opleiding of een opleiding 
in de zorg. 

• Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG 

• Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig kind-EHBO diploma       

• Een kind wordt slechts aan een ander dan één van de ouders meegegeven als de ouder 
ons hiervan in kennis heeft gesteld. 
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EMOTIONELE VEILIGHEID 
 
Als een kind zich veilig en gewaardeerd voelt, stelt het zich open voor de ander en voor de 
omgeving en komt het tot spel, contact, interactie. 
 
Wij bieden die emotionele veiligheid door 
 

• te werken met kleine groepen; per dag zijn er maximaal 4 kinderen aanwezig. 

• een persoonlijke relatie met elk kind op te bouwen. We laten in onze houding duidelijk 
merken dat we het kind waarderen.  

• ons open te stellen voor de verbale en non-verbale signalen van kinderen en hen te 
helpen hun emoties te hanteren door ze te benoemen en er begripvol op te reageren. 

• zoveel mogelijk met vaste medewerkers op vaste dagen te werken. 

• door betrokken te zijn bij de leefwereld van het kind. We vragen de ouders om iets van 
de dagelijkse belevenissen van hun kinderen in een “heen-en-weer-schrift” te 
beschrijven, zodat wij daar met de kinderen op terug kunnen komen. Wij schrijven op 
onze beurt ook steeds een dagverslagje in dit schrift. Mede hierdoor voelt een kind zich 
gekend en gewaardeerd. 

• door geduld te hebben met de kinderen en hen positieve aandacht te geven. 

• te zorgen voor een dagritme met vaste onderdelen. Zo geven we voorspelbaarheid , wat 
een gevoel van veiligheid versterkt. We kondigen aan wat we gaan doen. Met foto’s laten 
we zien welke begeleiders er zijn. 

• Door voor elk kind een eigen mandje voor broodtrommel en beker neer te zetten. 
 
 
ZO VERSTERKEN WE HET ZELFVERTROUWEN VAN HET KIND 
 
Als een kind vertrouwen in zichzelf heeft kan het, binnen de eigen mogelijkheden, komen tot 
optimale zelfstandigheid. Zelfvertrouwen bevordert ook de veerkracht en flexibiliteit van het 
kind en zorgt ervoor dat het actief en ondernemend is. Zo kan het kind zich aanpassen als 
omstandigheden veranderen. Zelfvertrouwen kan groeien als het kind gestimuleerd wordt in 
de verschillende ontwikkelingsgebieden (denk bv. aan motoriek, taal, creativiteit). 
We stimuleren de kinderen om zo mogelijk dingen zelf te doen.  

 

Dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 oktober 2021 en is daarna nog 

bijgewerkt n.a.v. aanvullende opmerkingen van de GGD. Dit Kindbeleid zal tenminste iedere 

drie jaar worden besproken en bijgesteld met inbreng van ouders, vrijwilligers en 

bestuursleden.  

Bloemendaal, 1 november 2021, 

De Stampertjes 
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