
Opendeurenbeleid 

 

Op deze locatie werken wij met een 

opendeurenbeleid. In deze folder leest u wat 

dit inhoudt. 

 

Wat is opendeurenbeleid? 

Opendeurenbeleid betekent dat de 

traditionele groepsindeling op deze locatie af 

en toe wordt losgelaten. Kinderen krijgen 

structureel, op bepaalde momenten, de 

gelegenheid om buiten de eigen 

groepsruimte met kinderen van andere 

groepen te spelen. Dit kan variëren van een 

activiteitenprogramma voor de hele vestiging, 

af en toe vrij spelen in de gang of in de hal, 

gezamenlijk buiten spelen tot het 

samenvoegen van groepen.  

Opendeurenbeleid is niet alleen het openen 

van deuren. Het is een bewuste keuze en 

vraagt een goede organisatie en een 

pedagogische visie! 

 

 

 

 

Waarom een opendeurenbeleid? 

 

Vlietkinderen wil de kinderen een verruiming 

aanbieden van hun leefwereld: meer 

speelmogelijkheden, meer activiteiten en 

contacten.  

 

Geen angst voor ongebaande 

paden 

De deuren gaan open op verschillende, maar 

van tevoren afgesproken, momenten op de 

dag.  

Er is meer variatie, uitdaging en maatwerk in 

het activiteitenaanbod mogelijk. Overal is het 

immers anders! Uw kind voelt zich 

uitgedaagd en zal op zijn/haar eigen niveau 

gebruik maken van de mogelijkheden. 

Leeftijdsgroepjes kunnen leuke dingen met 

elkaar ondernemen en de pedagogisch 

medewerkers kunnen hun kwaliteiten bij de 

verschillende activiteiten tot uitdrukking laten 

komen. Kinderen raken op een speelse 

manier vertrouwd met andere pedagogisch 

medewerkers en meerdere ruimten; dit 

vergroot hun gevoel van veiligheid. 

 

 

 

Op weg naar een zelfstandig 

bestaan 

Binnen de BuitenSchoolseOpvang wordt het 

opendeurenbeleid gebruikt om aantrekkelijke 

activiteiten aan te bieden en kinderen meer 

vrijheid en zelfstandigheid te geven. Ook het 

kinderdagverblijf kan kiezen voor een 

opendeurenbeleid: kinderen spelen dan 

buiten de eigen groepsruimte. Het gaat hier 

wel voorzichtiger. Kinderen worden op deze 

manier gestimuleerd bij het ontdekken van de 

wereld.  

 

Goed toegerust op ontdekkingsreis 

Vlietkinderen heeft een pedagogisch beleid 

onder de naam “Goed toegerust op 

ontdekkingsreis”.  

Een opendeurenbeleid geeft de kinderen de 

mogelijkheid vanuit een veilige basis (de 

stamgroep) de wereld te verkennen en hun 

eigen mogelijkheden te ontdekken. Zo krijgen 

de kinderen vertrouwen in zichzelf en leren 

we hen verantwoordelijkheid te dragen en 

initiatieven te nemen. Met een goede 

uitrusting kunnen kinderen een heel eind 

komen. 

 



 

Elk kind is weer anders  

Niet elk kind is op dezelfde tijd klaar voor een 

opendeurenbeleid. Daarom is het behouden 

van een vaste groep (de stamgroep) heel 

belangrijk. Kinderen kunnen moeite hebben 

met het vinden van hun weg in de ruimten en 

gangen en om wijs te worden uit de vele 

gezichten. Een opendeurenbeleid vraagt de 

aandacht van de pedagogisch medewerkers 

als het gaat om het wennen aan andere 

ruimtes, begeleiding bij de keuzes aan 

activiteiten, bij het spelen en het vormen van 

groepjes. 

 

Vlietkinderen vindt dat: 

 

1. Het dagritme het opendeurenbeleid 

moet toestaan. 

2. Er goede onderlinge afspraken 

moeten zijn tussen de pedagogisch 

medewerkers over de momenten dat 

de deuren open staan.  

3. Het team goed toezicht en overzicht 

over alle kinderen moet houden.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

pedagogisch medewerkers van de vestiging, 

bij de clustermanager of  

de manager pedagogiek van Vlietkinderen,    

T 070 – 317 59 59. 

 


