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Ruildagenbeleid SkippyPePijN 
Begrippenlijst 
Opvangdag: Vaste opvangdag van een kind genoemd in de plaatsingsovereenkomst 
Ruildag :  De dag waarop een kind aanwezig is i.p.v. de vaste opvangdag  
Ruilen:  Een vaste opvangdag ruilen naar een andere opvangdag 
Extra dag: Dag waarop een kind aanwezig is tegen betaling van het extra opvangtarief, zie website 
BKR: De BKR is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen 

in een groep. De beroepskracht-kindratio hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Het 
verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. 

 
Ruilen als service, binnen de kaders van de wet 
Bij SkippyPePijN heeft u een contract met vaste opvangdagen en tijden, maar wij begrijpen dat een week soms 
anders loopt dan verwacht, bijvoorbeeld door ziekte, werkafspraken, cursussen of andere (on)voorziene  
omstandigheden. Heeft u incidenteel op een andere of extra dag opvang nodig? Dan kunt u, indien er plaats is, 
uw vaste opvangdag ruilen.  
 

 
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen houden we bij het ruilen rekeningen met het volgende: 

• Wij vinden het belangrijk om kinderen in een vaste en vertrouwde groep op te vangen. Daarbij is het 
een wettelijke kwaliteitseis dat kinderen in hun eigen stam-/basisgroep of tweede stam-/basisgroep1 
worden opgevangen. Mocht er in de vaste groep geen ruimte zijn om te ruilen, kunnen we kijken of er 
in de tweede groep van uw kind plaats is. Vangen wij uw kind uiteindelijk op in de tweede groep? Dan 
dient u voor uw kind een toestemmingsformulier ‘Opvang in een andere stamgroep’ in te vullen.  

• We voldoen aan de beroepskracht-kindratio (BKR). Dat betekent dat de ruimte voor ruilkinderen 
afhankelijk is van het aantal reeds geplande kinderen en medewerkers op de groep. Bij het goedkeuren 
van een ruildag zijn wij in de meeste gevallen afhankelijk van afmeldingen van andere kinderen. De 
afwezigheid van uw kind tijdig doorgeven is daarmee van belang voor een goed werkend ruilbeleid. 

• Een vast gezicht voor baby’s; een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nuljarigen. Als een 
nuljarige aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. De twee vaste 
gezichten worden bepaald per kind. 
 

Periodiek beoordeelt de GGD de pedagogische kwaliteit van SkippyPePijN o.a. door het toetsen van 
bovenstaande kwaliteitseisen. 
 

 
Vanwege bovenstaande kwaliteitseisen is het ruilen van dagen een service die wij bieden, maar die wij niet 
kunnen garanderen en waar u geen rechten aan kunt ontlenen. 
 
Hoe kunt u een ruildag aanvragen? 
1. Een ruildag kunt u via het ouderportaal aanvragen2.  
2. Uw vaste opvangdag kunt u ruilen naar 2 weken vòòr tot 2 maanden na de vaste opvangdag. 
3. Ruilen kan binnen de reguliere openingstijden en naar eenzelfde of korter dag(deel). Kiest u voor een 

korter dagdeel dan komen de resterende uren te vervallen.  
4. Vanaf 2 maanden voorafgaand aan de ruildag tot op de ruildag kunt u de dag aanvragen. Vraagt u voor 

dezelfde dag een ruildag aan? Dan kunt het ook het beste telefonisch contact opnemen met de groep. 
  

 
1 De vaste groep waarin een kind wordt opgevangen heet “basisgroep” bij de BSO en “stamgroep” bij het KDV 
2 Aanvragen op een andere wijze nemen we niet in behandeling. 
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5. Ligt de oorspronkelijke dag in het verleden? Dan kunt de dag alleen ruilen, wanneer u deze dag via het 
ouderportaal voor ondergenoemde tijden heeft afgemeld3.  

KDV / BSO-vakantiedagen/ VKO-7-vakantiedag 9.00 uur  

NSO 11.00 uur  

VSO 7.00 uur  

Let op: u dient zelf de afmeldingen te doen. Wanneer een medewerker dit voor u doet kan de afgemelde 
dag niet meer ingezet worden als ruildag.   

6. Met het doen van de ruilaanvraag, is de oorspronkelijke dag pas afgemeld zodra uw aanvraag is 
goedgekeurd. Ligt de nieuwe dag na de oorspronkelijke dag en is de nieuwe dag nog niet goedgekeurd? 
Dan is het belangrijk om de oorspronkelijke dag ook voor bovengenoemde tijden af te melden.  

7. U kunt maximaal 8x per kalenderjaar een opvangdag ruilen4.  
8. Heeft u geen opvangdagen die u wilt ruilen, maar wel een extra dag nodig? Dan kunt u via het 

ouderportaal een extra dag aanvragen. Voor deze extra opvang zal SkippyPePijN kosten in rekening 
brengen volgens het “extra opvangtarief”.   

9. Als proef maakt SkippyPePijN vanaf 2019 mogelijk om een korte NSO-middag te ruilen naar een lange NSO-
middag op bijvoorbeeld woensdag of vrijdag.  

Toezeggen van een ruiling 
1. Wij begrijpen dat u graag snel duidelijkheid heeft of een aanvraag goedgekeurd kan worden. Weet dat wij 

bij het goedkeuren van aanvragen vaak afhankelijk zijn van de afmelding van andere kinderen. Bij de 
aanvraag kunt u aangeven per welke datum de aanvraag vervalt. Wij zullen de aanvraag ongeveer twee 
weken voor de ruildag beoordelen.  

2. De vestiging beoordeelt of er op de door u aangevraagde ruildag plaats is in de groep van uw kind. Bij de 
beoordeling houden we rekening met de wet- en regelgeving (zie “wettelijke kaders”). 

3. Als we meerdere aanvragen voor dezelfde dag ontvangen, hebben kinderen van de vaste groep tot 2 
weken van tevoren voorrang. Daarnaast is de aanvraagdatum bepalend. Is er twee weken voorafgaand aan 
de gewenste ruildag (nog) geen plaats in de vaste groep? Dan zullen we, als u dat bij de aanvraag heeft 
aangegeven, kijken of er ruimte is in de tweede stam- of basisgroep.  

4. Zodra een aanvraag door ons is goedgekeurd, vervalt daarmee de oorspronkelijke opvangdag. 
5. Opvangdagen die vallen op een feestdag kunnen niet geruild worden.  
6. Niet genoten opvangdagen komen niet in aanmerking voor restitutie. De aanspraak op ruildagen vervalt 

met de einddatum van de (gedeeltelijke) beëindiging van het contract. 
7. Tijdens schoolsluitingsdagen (bijv. studie(mid)dagen of stakingsdagen) gaat SkippyPePijN wanneer mogelijk 

extra open voor de kinderen die normaal gesproken die dag BSO afnemen. Heeft u opvang nodig? Dan 
kunt u uw kind tot uiterlijk 5 werkdagen voor de extra opening aanmelden.  Voor deze extra opvang zal 
SkippyPePijN kosten in rekening brengen volgens het “extra opvangtarief”.  De inzet van ruildagen is niet 
mogelijk. 

8. Is uw kind door ziekte langer dan 6 weken afwezig, dan kunt u een beroep doen op de 
compensatieregeling. De kosten van de eerste vier weken kinderopvang zijn voor uw rekening, maar de 
periode daarna wordt niet in rekening gebracht als uw kind langer dan 6 weken ziek is.  SkippyPePijN 
vraagt u in dat geval om een doktersverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat uw kind de gehele periode 
niet naar de opvang kon komen.  

9. Mocht u langere periode gebruik maken  van dezelfde ruildag of extra dag, dan verzoeken wij u dit in uw 
contract te laten aanpassen.  
 

Dit ruildagenbeleid geldt voor buitenschoolse opvang en kinderdagopvang. Bij de peuteropvang is het niet 
mogelijk om te ruilen omdat daar de vaste groepssamenstelling (altijd dezelfde kinderen) en vaste 
dagcombinaties onderdeel zijn van de pedagogische visie op de peuteropvang. 
De uitleg over het doen van een ruilaanvraag vindt u in de handleiding “Opvangkalender – ouderportaal”. Deze 
handleiding kunt u vinden in het ouderportaal onder “belangrijke informatie”. Heeft u een vraag over het 
ruildagenbeleid? Dan kunt u die aan de vestigingsmanager van uw kindercentrum stellen. 
  

 
3 Heeft u uw kind een andere manier afgemeld dan via het ouderportaal? Dan kunt u de dag niet ruilen. 
4 De aanvraag telt mee in het jaar waarin het aanwezige deel van de ruilaanvraag ligt.  


