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DOeN
KINDERCENTRUMZelf op ontdekking gaan, herhalen, kijken en ervaren.

Dat is waar Spelen bij Doen om draait! Spelen bij Doen is een 
begeleidende speelgroep voor kinderen van 6 tot 18 maanden. 

We geven je kind ruimte en spelmateriaal om zelf op ontdekking 
te gaan. Dit vraagt zelfstandigheid én herhaling van je kind om 

iets helemaal eigen te maken. Want door te herhalen, 
doen kinderen er varingen op.Het resultaat?

Je kind vertrouwt op zichzelf!

KOM SAMEN MET JE 
KIND SPELEN BIJ DOEN 



We nemen jou als ouder mee in wat je kind doet en laten zien dat 
ruimte daarbij heel belangrijk is. We bieden materialen aan die je kind 

helpen zichzelf te ontwikkelen. Je kind maakt deze op zijn of haar 
manier helemaal eigen. We laten kinderen in hun concentratie en 

kijken en genieten op afstand van alles wat ze ons laten zien. 

Wij helpen als daar een reden voor is (we gaan er vanuit dat kinderen 
zelf hun grenzen kennen, maar helpen als ze hulp nodig hebben

of als het gevaarlijk wordt).

WE NEMEN JE MEE





We gaan na welke stappen je kind zet binnen de eigen ontwikkeling.

We geven tips over hoe je als ouder je kind kunt zien en volgen.

We kijken samen hoe jij (meer) kunt loslaten en je kind ruimte
kunt geven om zelf te leren ervaren.

WELKE PROCESSEN
BEGELEIDEN WE NOG MEER?

Maar wat we vooral DOEN, is genieten van de 
kinderen door ze te zien. Kijk en volg je kind!



We spelen 1 keer per week 1,5 uur. In totaal zijn er 6 speelmomenten.

Er kunnen maximaal 6 kinderen met ouder meespelen.

De kosten voor Spelen bij Doen zijn  120,- voor 6 speelmomenten
en een informatieavond.

Er is voldoende ruimte om vrij te bewegen binnen de speciaal ingerichte 
ruimte vol interessant kruip-, klim- en spelmateriaal.

Als ouder zit je aan de zijkant op de grond, zodat je de initiatieven van 

je kind aandachtig kunt volgen.

PRAKTISCHE INFORMATIE



Kindercentrum Doen geeft baby’s en dreumesen respectvolle 
verzorging, een voorbereide omgeving en vrije bewegingsruimte.

Dit doen we geheel volgens de filosofie van kinderarts en
pedagoog Emmi Pikler. Kinderen hebben vrijheid van beweging nodig 

én een omgeving die hun ritme van ontwikkeling respecteert.

Kinderen zijn voortdurend actief en behendig. Hierdoor kunnen 
ze gedurende de ontwikkeling steeds complexere taken uitvoeren. 

Snelheid vinden wij hierin niet van belang. Het gaat erom dat
kinderen alle overgangsstadia in de ontwikkeling zelf veroveren. 

En dat bereiken we door kinderen vrij te laten bewegen en zelfstandig 
bezig te laten zijn. Zo kunnen ze hun eigen tempo ontwikkelen.

Want in hun eigen tempo ontwikkelen kinderen pas bewegingen als 
ze eraan toe zijn en zich zeker voelen. Het gevolg? Een uitstekende 

kwaliteit van hun prestaties en een zelfverzekerd kind!

Bron: de visie van Emmi Pikler / vrije bewegingsontwikkeling

OVER KINDERCENTRUM DOEN



& ERVAREN 
HERHALEN, KIJKEN


