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Samen kun je meer

Je doet het 
samen,
verbondenheid,
‘the village’

Met plezier

Je vliegt!

Ruimte geven,
kinderen
zelf laten
ontdekken

Positieve 
aandacht

Bij ons mag je vies worden

Goed gedaan!

Vertrouwen 
hebben
in kinderen

Aandacht 
voor ieders
eigen wijze,
diversiteit

Respectvolle 
communicatie

Probeer het maar!

Zo kan het ook!

Fijn dat je vertelt wat er is

Wij lossen het samen wel op! 

Mmm, lekker appeltje!

Spring maar, ik vang je op!

Wat heb je gevonden?

Zoeken naar
win-win
oplossingen

Het goede
voorbeeld
geven

Uitdaging
bieden

Goed kijken en
luisteren naar 
wat kinderen
bezig houdt

Kinderen een 
stem geven,
hen serieus
nemen

Wat vinden jullie ervan? 
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Bij Ludens kijken we
naar de kinderen 

die voor ons staan

Ludens ziet  kinderen als uniek, 
competent, krachtig en creatief:

kinderen hebben van oorsprong al heel
veel in huis! Onze pedagogiek gaat uit
van wat een kind allemaal al is en kan,  
rijk aan mogelijkheden om zichzelf uit  

te drukken. Wij bieden de kinderen  
een veilige omgeving waarin zij zelf,  

in hun eigen tempo, de wereld kunnen
ontdekken. Een plek om te kijken naar die

wereld, hierover na te denken en zelf te
komen tot oplossingen voor problemen

die zich in die wereld voordoen.
Wij denken dat het heerlijk is voor een
kind om te experimenteren, te ervaren,  
te spelen, te onderzoeken en vooral ook

om te doen. Om te merken dat je als  
kind gezien wordt en dat er echt naar  

je geluisterd wordt. Dat er veel positieve
aandacht voor je is en dat er ook

 duidelijke grenzen worden gesteld.  
En dat we steeds zoeken naar  

win-win-oplossingen.
Wij bieden een plek waarin kinderen  

met elkaar zijn, waarin ze leren om samen
besluiten te nemen en respect te hebben

voor iedereen die anders is.  Waarin ze
 verantwoordelijkheid leren nemen  en zich

verbonden voelen met elkaar.
Een omgeving waarin kinderen begeleid
worden door pedagogisch medewerkers

die vertrouwen in hen hebben en  een
voorbeeld zijn waar ze van kunnen leren
en die hun werk doen met hart en ziel.

En die de kinderen iedere dag  
weer stimuleren:

“Probeer het maar, jullie kunnen het best!”


