
 

 

 

 

KDV BEREGOED streeft naar een  kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de 

ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van  

hun kind/-eren en waarbij de medewerkers elke dag hun best doen om een dynamische opvang van 

de kinderen te waarborgen met oog voor warmte, openheid, liefde en gezelligheid! 

 

Beregoed staat voor:  

Betrouwbaarheid   

Evolueren 

Respect voor 

Emoties 

Geborgenheid voor kinderen 

Ontdekken van eigen talenten  stimuleren 

Essentie van communicatie 

Deskundig team 

 

Dit vertalen we in een  krachtige omschrijving van onze opvang zoals we deze verder wensen uit te 

bouwen: 

Betrouwbare opvang bieden aan baby’s en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met  

respect voor elk kind en hun emoties.  

Dit in een geborgen sfeer  zodat elk kind zich kan ontplooien en  zijn talenten mag ontdekken. 

Communicatie met en participatie van  ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een  deskundig 

team garant. 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsbeleid :  

1.2 Visie Beregoed 

 

1.2 VISIE  



 

- het welzijn van het kind staat centraal; 
- elk kind wordt individueel benaderd; 
- elk kind moet zich optimaal kunnen ontplooien, zowel fysisch, motorisch, sociaal als 

emotioneel en wordt hierbij op de juiste wijze begeleid en gestimuleerd; 
- elk kind, ongeacht de achtergrond en culturele verschillen, krijgt gelijke kansen en wordt met 

respect en warmte opgevangen; 
- er wordt steeds op gepaste  wijze gereageerd op de signalen van de kinderen; 
- het kind moet zich op elk moment veilig voelen en toch voldoende bewegingsvrijheid 

hebben; 
- de kinderen worden opgevangen in leeftijdsgroepen waar naast de individuele aandacht ook 

voldoende structuur aanwezig is; 
- elk kind heeft een belangrijke rol in het evalueren van de werking.  

 

 

 

- alle ouders worden gelijk onthaald; 
- er is respect voor de sociale en culturele achtergrond van de ouders en hun privacy wordt 

gegarandeerd; 
- er wordt rekening gehouden met de wensen en noden van de ouders i.v.m. de opvang; 
- de ouders zijn en blijven de meest betrokken partij bij de opvoeding van de kinderen; 
- de ouders hebben kennis van de pedagogische waarden en kunnen hiermee akkoord gaan; 
- er wordt van de ouders verwacht dat zij de afspraken en regels van Beregoed respecteren; 
- de ouders hebben op elk moment toegang tot het kinderdagverblijf en kunnen steeds 

informeren naar hun kind; 

- de ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten in het dagverblijf en actief 

mee te denken om de dienstverlening van Beregoed te veranderen en verbeteren . 

 

 

- van elke medewerker wordt deskundigheid, flexibiliteit en motivatie vereist; 
- elke medewerker werkt op  een comfortabele manier in een ergonomische omgeving; 
- de medewerkers werken in een kindvriendelijke en aangename omgeving; 
- alle medewerkers hanteren de principes van het pedagogisch beleid van Beregoed en 

hanteren dezelfde regels naar de ouders toe; 
- alle medewerkers hebben respect voor elkaar, de staf en de organisatie; 
- binnen de werking blijft er aandacht voor de verschillende persoonlijkheden van alle 

werknemers. Zij krijgen inspraak in de werking van het kinderdagverblijf; 
- elke werknemer staat open voor persoonlijke groei en voor nieuwe ontwikkelingen naar 

kwaliteitsverbetering.  

- elke medewerker benadert het kind op een positieve manier. 

 

 

1.2.1 VISIE  tov  het kind 

         1.2.2  VISIE  tov  de ouders 

         1.2.3 VISIE  tov  het team 


