7 TIPS OM DE JUISTE KINDEROPVANG TE KIEZEN
“Ik weet echt niet hoe ik een keuze moet maken om de juiste kinderopvang voor mijn kind te kiezen, ik
vind het zo moeilijk…”Dat horen we erg vaak en daarom hebben we deze lijst met 7 tips opgesteld om
het je iets makkelijker te maken de juiste keuze te maken.
Veel leesplezier en succes met kiezen, nu moet het zeker lukken...
Tip 1 - Wat heb je nodig?
Wat heb je precies nodig?
* Heb je flexibele opvang nodig of ben je
op zoek naar opvang voor vaste dagen?
* Op welke tijdstippen wil je je kind
brengen en ophalen. Bij sommige
kinderopvang organisaties kun je je
kind(eren) brengen en halen op vast
tijdstippen en sommige kinderopvang
organisaties hebben geen vaste breng- en
haal tijden.
Tip 2 - De locatie...
* Bekijk je vanaf je werk of vanaf thuis. Je kunt een
kinderopvang kiezen vlakbij je huis of vlakbij het
adres van je werk. Wat is handig? Houd hierbij
rekening met je werktijden en de openingstijden van
de opvang.
* Wat is de maximale (reis)afstand is die je
acceptabel vindt. Kijk hierbij niet alleen naar de
afstand, maar vooral ook naar re reistijd. het kan zijn
dan je in de ochtend en/of avond last hebt van file
en die kunnen de reistijd behoorlijk kunnen
beïnvloeden.
Tip 3 - het gevoel...
Jij kent je kind het allerbeste. Ga dus vooral op je intuïtie af wanneer je de kinderopvang bezoekt.
* Maak vooraf een lijstje wat jij belangrijk vindt aan kinderopvang.
* Kijk of de medewerkers vragen wat jij belangrijk vindt of houden ze een "verkooppraatje" en zijn ze
vooral aan het vertellen? Houden ze rekening met jouw specifieke wensen en eisen?
* Kijk, tijdens je bezoek, vooral naar wat er gebeurt aan interactie tussen de medewerkers onderling
en tussen de medewerkers en de kinderen. Hoe gaan ze om met normale en abnormale situaties.
* Het allerbelangrijkste - wat zegt jouw gevoel over je bezoek. Voelt het goed of niet?

Tip 4 - Kwaliteit & veiligheid...
Hoe veilig is de kinderopvang?
* Iedere kinderopvang wordt jaarlijks
gecontroleerd door de GGD. De GGD gaat na of
de kinderopvang volgens de regels en richtlijnen
van de overheid werkt of niet. De Kinderopvang
is verplicht om de rapporten die over dit bezoek
gaan te publiceren, zodat iedereen ze in kan
zien. Vaak zijn deze rapporten te vinden op de
webiste. Zo niet, dan kun je er naar vragen.
Indien de kinderopvang deze rapporten niet wilt
geven, dan kun je daar vraagtekens bij zetten.
* Vraag eens na hoe de leidsters zijn opgeleid op het gebied van veiligheid. Er zijn landelijke eisen
aan de opleidingen gesteld. Doen ze jaarlijks evacuatie oefeningen? Voldoet de kinderopvang hieraan
of doen ze juist meer?
* Is de locatie goed bereikbaar voor de hulpdiensten? Sommige kinderopvang organisaties zitten op
hele mooie plekken, maar erg ver van de hulpdiensten en soms minder goed bereikbaar.
* Naast de fysieke veiligheid van de kinderen, is er ook de emotionele veiligheid van de kinderen.
Vraag eens na hoe ze hiermee omgaan. Stimuleren de leidsters contact tussen de kinderen onderling
en tussen de medewerkers en de kinderen? Wat doen ze als ze zien dat een kind wat moeilijker
contact maakt?
Tip 5 - Wat kost het?
* De belastingdienst stimuleert al jaren dat vrouwen aan
het werk gaan en daarom subsidieert de belastingdienst
de kinderopvang, voor zowel dagopvang als
Buitenschoolse Opvang. Dat is wel aan bepaalde regels
gekoppeld. Controleer of de kinderopvang organisatie je
kan helpen met het berekenen van jouw specifieke
'netto' kosten. Het netto-tarief is hetgeen een ouder
betaalt aan de kinderopvang minus de teruggave van de
belastingdienst. In 2019 komt er wellicht een andere
manier van financiering voor de kinderopvang. Houd
ook dit goed in de gaten en vraag na of de kinderopvang
hiervan op de hoogte is.
* Kan de kinderopvang organisatie je helpen en tips
geven over het aanvragen van de belasting teruggave?

Tip 6 - De visie...
* Iedere kinderopvang organisatie heeft een bepaalde pedagogische visie en kijk op hoe zij vinden
dat de opvang moet zijn. Deze visie wordt ook getoetst door de jaarlijkse GGD keuring. Wat is de visie
van de kinderopvang of Buitenschoolse Opvang?
* Hoe wordt deze visie in de praktijk gebracht door de kinderopvang? Hoe zie je dat terug in de
praktijk? Wat doen de medewerkers precies met de kinderen als het gaat om deze visie? Wat
merken de kinderen van deze visie?
* Past de visie van de kinderopvang organisatie bij jullie visie van opvoeden?
Tip 7 - Is er plek?
* Soms werkt een kinderopvang organisatie met een wachtlijst voor een bepaalde groep (baby of
peuters), omdat het erg druk is op de opvang. Vraag bij de kinderopvang na of er wel plek is voor jou
kind op de betreffende dag(en).
* Controleer ook of er plek is bij een 'opvolggroep'. Stel je voor dat je kind bijna 2 is, dan zal hij/zij bij sommige organisaties - naar een peutergroep gaan. Het kan zijn dat er plek is op een babygroep,
maar niet op een peutergroep waar je kind binnenkort al naar toe zou kunnen gaan.
Ben vooral op tijd met het doen van een aanvraag bij jouw eerste keuze om teleurstelling te
voorkomen.

7 VOORDELEN VAN KINDEROPVANG
VOOR JOUW KIND
KINDEROPVANG…
… bevordert de sociale ontwikkeling;
… is een super goede voorbereiding op school;
… bevordert zelfstandigheid;
… stimuleert de ontwikkeling (emotioneel, motorisch, creatief en cognitief);
… verbreedt de wereld van je kind;
… is professioneel en betrouwbaar. De opvang is niet afhankelijk van één persoon maar er staat een
heel team van experts achter;
… is het beste wat je je kind kunt geven.
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