V

R

H

PIKL

ER-L

N DE KIN D E R DAG OPVA

N O OTSCHA P HO
ÓCZY GE
N

NG

GAR

IJE

RD

RA

G

O

O

DE

C
RE

TE

AN
V
N

KIN

EN I
DER

Elk kind dat naar de kinderopvang gaat,

VE

het recht om als persoon geaccepteerd en met begrip, tact en respect
1. heeft
behandeld te worden, en om in de omgang met volwassenen tegen ook maar
de geringste uitingen van agressie – zowel in woord als in daad, openlijk of
verhuld – beschermd te worden.
het recht op een aandachtige, liefdevolle en ondersteunende houding van de
2. heeft
volwassenen die hem verzorgen, en die rekening houden met zijn lichamelijke en
geestelijke behoeften.

het recht op een gezonde levenswijze en een lichamelijk welbevinden: dat er goede
3. heeft
zorg is voor zijn voeding, kleding, voldoende spel en beweging in de openlucht en voor
zijn behoefte aan rust. Daarbij dient voortdurend rekening te worden gehouden met zijn
persoonlijke behoeften.
het recht om tijdens zijn verzorging en het vervullen van zijn lichamelijke behoeften
4. heeft
persoonlijke aandacht te krijgen, zonder enige vorm van haast.

5.

heeft het recht op continuïteit en stabiliteit in zijn persoonlijke contacten, zijn levensomstandigheden en fysieke omgeving, alsook op een voorspelbaar en overzichtelijk verloop van
de dagelijkse gebeurtenissen. Het heeft het recht om invloed te kunnen uitoefenen op zijn
omgeving opdat het een positief zelfbeeld kan ontwikkelen.

6.

heeft er recht op dat de volwassenen zijn ontwikkeling begeleiden en stimuleren, en altijd
rekening houden met zijn eigen ritme, en hem niet met verwachtingen confronteren waar het
nog niet aan toe is.

het recht om voldoende en passende mogelijkheden aangereikt te krijgen om zelfstandig te
7. heeft
kunnen handelen, zich door vrij spel en vrije beweging te kunnen ontwikkelen, op eigen initiatief
zijn omgeving te onderzoeken, en daarbij met belangstelling door volwassenen te worden begeleid.

8.

heeft er recht op dat het tijdens zijn socialisatieproces in een voor hem overzichtelijke
groep kinderen, op zodanige wijze wordt ondersteund, dat het zich goed en veilig voelt.

het recht om zijn emoties te kunnen uiten, wanneer het zich gelukkig of verdrietig voelt met
9. heeft
medeleven te worden bejegend en ondersteuning te ervaren bij het omgaan met zijn gevoelens.
er recht op dat de volwassenen die hem verzorgen voortdurend contact met zijn
10. heeft
ouders onderhouden, opdat er een vloeiende overgang tussen de leefwereld van het
gezin en die van het kinderdagverblijf tot stand kan worden gebracht. Het heeft het
recht op een respectvolle benadering van het gezin als belangrijkste pijler van zijn
leefwereld, ook gedurende de tijd die in het kinderdagverblijf wordt doorgebracht.
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