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Dit boekje laat je kinderopvang zien door de 
ogen van kinderen. Een prakti sche gids voor 
iedereen die nadenkt over de opvang van 
kinderen van 0 tot 13 jaar.



Door de ogen 
van kinderen
Er wordt veel gesproken over kinderopvang. Over kosten, 
fl exibiliteit, verschil in kwaliteit, over (niet) werkende vaders en 
moeders, over opvang door familie/bekenden of professionele 
opvang. 

Ouders staan voor de soms lasti ge opgave om hun eigen weg hierin te bewandelen 
en een keuze te maken in de opvang van hun kinderen. 

Wie zorgt er nou het beste voor jullie kindje als je na je zwangerschapsverlof 
weer gaat werken? Ga je in op het aanbod van de buurvrouw om een dag je kind 
op te vangen? Hoe ga je die zorg (ver)delen? Misschien maak je al gebruik van 
professionele kinderopvang en overweeg je te veranderen. Misschien hebben 
opa en oma wel aangeboden een dag extra te willen oppassen. Wat neem je mee 
in je overwegingen? En wat geeft  de doorslag? 

De vraag welke vorm van kinderopvang het beste is voor een kind kan alleen 
door ouders zelf beantwoord worden. Elk kind en elk gezin is immers anders. Dat 
antwoord gaan we je in dit boekje ook niet geven. Wat we wel doen is vertellen 
wat we ti jdens onze jarenlange ervaring in de professionele kinderopvang geleerd 
hebben van de kinderen zelf. Wat vinden zij belangrijk? 
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Feit 
In de eerste levensjaren van een kind wordt de basis 
gelegd voor de ontwikkeling in de rest van zijn leven. Al 
spelend leren jonge kinderen veel van elkaar. Als ze in 
hun spel goed begeleid worden leren ze zich aan elkaar 
aan te passen en mee te doen in een groep.  
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Hoe fl exibel 
is jouw kind?
In onze maatschappij zijn we gewend dat dienstverlening 
steeds meer maatwerk is. Reizen, theater, kleding. We bestellen 
online, wat en wanneer we maar willen. Hoe fl exibeler, hoe 
beter. Kinderen hebben doorgaans meer behoeft e aan structuur 
en duidelijkheid dan volwassenen. Dan voelen ze zich veilig 
waardoor ze op ontdekkingstocht gaan en zich kunnen 
ontwikkelen.

Regelmaat in dag- en weekritme
Goede kinderopvang biedt maatwerk aan kinderen. Het is goed om te lett en op 
de mate van rust, ruimte en regelmaat die geboden wordt, passend bij de leeft ijd 
van je kind. Zo krijgt een baby de meeste rust als het eigen ritme gevolgd wordt. 
Peuters functi oneren het beste als er regelmaat in het ritme van hun dag en week 
is. Door een vaste opbouw van de dag, vast aantal uren per dag (vaste dagdelen), 
vaste dagen per week en zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Zo weten ze wat er 
gaat gebeuren en wie ze zullen zien. Als kinderen opgevangen worden samen met 
andere kinderen dan leren ze elkaar en degenen die hen begeleiden door en door 
kennen. Dat geeft  ze niet alleen een vertrouwd, veilig gevoel, maar ze krijgen ook 
de kans om (vaak hun eerste!) vriendschappen te sluiten. 

Kosten ongeveer gelijk
Bij kinderdagverblijven die volgens deze vaste systemati ek werken is de fl exibiliteit 
van je contract wat meer beperkt dan wanneer je opvang per uur kunt afnemen. 
De nett o kosten zijn wel ongeveer hetzelfde als wanneer je per uur zou betalen. 
Dit komt door een andere verdeling van de kosten. 
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Feit 
Pedagogisch medewerkers zien een vaste groep 
kinderen van dezelfde leeft ijd vaak jarenlang hele 
dagen in de week. Dat maakt ze voor veel ouders tot 
een ideaal klankbord op het gebied van opvoeding en 
ontwikkeling van hun kind. 
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Wat heeft  jouw 
kind nodig?
Als we een koop sluiten willen we precies weten wat er allemaal 
inbegrepen is. We houden niet van verrassingen achteraf en willen 
vooral niet teveel betalen. Bovendien kunnen we zo goed beoor-
delen of we ‘waar voor ons geld’ krijgen. Liefst krijgen we een 
garanti ebewijs zodat we een stuk ‘zekerheid’ kopen. Hoe werkt dit 
in de kinderopvang? Hoe weet je nu of je ‘waar voor je geld krijgt’? 
Het is mooi als de luiers en babyvoeding inbegrepen zijn, maar hoe 
weet je als ouder nu dat je kwaliteit “koopt”? Hoe beoordeel je of 
je kind het goed en fi jn heeft ? Zeker als het nog niet kan praten?

Uitdaging, warmte en geborgenheid
Kwaliteit van kinderopvang staat of valt met de mensen die je kind opvangen, 
bij professionele kinderopvang zijn dat pedagogisch medewerkers. Goede 
pedagogisch medewerkers kijken echt naar je kind. Vanuit hun opleiding en 
ervaring volgen zij de ontwikkeling en weten wat het nodig heeft . Ze bieden 
kinderen een uitdagend programma, passend bij hun leeft ijd. En, heel belangrijk, 
ze geven warmte en geborgenheid. Goede pedagogisch medewerkers investeren 
ti jd in het opbouwen van een open, positi eve relati e met ouders. Zij bespreken 
niet alleen de verzorging en verloop van de dag, maar juist ook de ontwikkeling 
van je kind. Wat is ze opgevallen? En wat doen ze daarmee?

Professionele opvang is meer dan alleen verzorging 
Tip: bezoek een kinderopvanglocati e van SkippyPePijN en vraag eens naar 
hun werkwijze en terugkoppeling aan ouders. Observeer hoe ze omgaan met 
de kinderen, voorbeelden die ze geven over wat ze doen op een dag. Gaat het 
alleen over verzorging of ook over ontwikkeling? Ervaringen van andere ouders 
helpen ook bij het vormen van een beeld, maar bedenk dat elk kind anders is en 
een andere benadering nodig heeft .  
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Waar veel ouders op lett en als ze ergens binnenstappen is of het 
er schoon en veilig is voor hun kind. Terecht, hygiëne en veiligheid 
vormen de basis voor het welzijn van kinderen. Niet voor niets is 
dit bij wet geregeld in de kinderopvang. Ook een gezellige, huise-
lijke sfeer ervaar je vrij snel als je ergens binnenkomt. Maar, waar 
kun je nou nog meer op lett en als je een kinderdagverblijf, buiten-
schoolse opvang (bso) of het huis van een gastouder binnenstapt?  

Veilig leren kruipen en lopen
Inrichti ng speelt een belangrijke rol in het sti muleren van de ontwikkeling 
van kinderen. Ruimtes moeten groot genoeg zijn om tegemoet te komen aan 
verschillende behoeft en van kinderen. Aparte rustplekken, ruimte om veilig te 
leren kruipen en lopen. Verschillende acti viteitenhoeken, een podium om op 
te treden en ruimte om te rennen en bewegen. Niet de hoeveelheid, maar de 
variati e aan speelgoed is van belang. Sluit het aan op de leeft ijd van je kind?
De buitenruimte is minstens zo belangrijk als de ruimtes binnen. Groene heuvels, 

Meer dan een 
kleurtje op de muur

Feit 
Omgeving heeft  invloed op hoe kinderen zich voelen. 
Als er een omgeving gecreëerd wordt waarin ze zich 
veilig, geborgen en pretti  g voelen kunnen ze zich goed 
ontwikkelen. Materialen, kleuren, verlichti ng, meubels 
en indeling van ruimtes dragen allemaal bij aan een 
kindvriendelijke en verrijkende omgeving.
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zand, water en houten materialen sti muleren de fantasie van kinderen meer 
dan ‘wipkippen’ van plasti c. Een buitenruimte hoeft  niet groot te zijn, maar wel 
afwisselend. 

Andere dingen dan thuis
Bij opvang in een groep kunnen er andere dingen gedaan worden dan thuis. 
Denk aan acti viteiten op het gebied van muziek, bewegen, cultuur. Zo ontdekken 
kinderen wat ze écht leuk vinden. Als kinderen groter worden merk je dat ze dan 
bewuster kiezen voor een sport of hobby. Sommige bso’s spelen hierop in door 
ruimtes speciaal in te richten of zich zelfs helemaal te richten op een bepaald 
interessegebied. 

De juiste omgeving voor een kind
Tip: kijk eens door de ogen van een kind naar een locati e. Nodigt het uit tot 
spelen en ontdekken? En vraag medewerkers eens naar het verhaal achter de 
inrichti ng. Hoe draagt het bij aan de ontwikkeling van de kinderen? Een bso kan 
bijvoorbeeld prima in een schoolgebouw zitt en, maar moet niet schools aandoen. 
Bso is immers in de vrije ti jd van kinderen.
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Wat je ook 
kiest…
De opvang van je kind kun je op veel manieren organiseren. Via 
professionele kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf, buiten-
schoolse opvang of een gastouder. Of door het inschakelen van 
familie, vrienden of kennissen in de buurt. Wat voor jullie de beste 
oplossing is, hangt helemaal van je kind en van je persoonlijke 
situati e af. 

Opvang op vaste dagen in de week, in dezelfde omgeving met dezelfde vertrouw-
de gezichten is voor kinderen vaak het meest ideaal. Zo weten ze waar ze aan 
toe zijn. Hieronder hebben we een aantal vragen voor je op een rijtje gezet die 
jullie wellicht kunnen helpen in het maken van jullie keuze.

Wil ik dat mijn kind door één of door meerdere personen 
opgevangen wordt?
Opvang door een dezelfde persoon zorgt voor veel vertrouwen. Meerdere 
personen hebben weer als voordeel dat je niet te afh ankelijk wordt, bijvoorbeeld 
als je vaste opvang ziek is.

Wil ik dat mijn kind kan spelen met leeft ijdsgenootjes?
Kinderen leren het meest van elkaar door voortdurend naar elkaar te kijken en 
samen te spelen. Ze beleven daar veel plezier aan.
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Wil ik dat mijn kind door mensen met ervaring opgevangen wordt? 
Mensen met ervaring kunnen je kind vergelijken met anderen en daardoor signa-
leren hoe het met de ontwikkeling gaat, maar bijvoorbeeld ook sneller herkennen 
als je kind ziek is. 

Wil ik dat mijn kind opgevangen wordt door iemand met een 
EHBO diploma?
Je wilt niet dat er iets met je kind gebeurt. En al helemaal niet als het niet thuis 
is en je er zelf niet bij bent. Als er dan toch iets gebeurt, is het fi jn te weten dat 
degene die jullie kind opvangt weet wat hij/zij moet doen.  

Wil ik een gesprekspartner in de opvoeding van mijn kind?
Degene(n) die voor jullie kind gaat zorgen heeft  ook invloed op de opvoeding. 
Wat verwacht je van deze persoon/ personen?

Wil ik dat mijn kind thuis of juist in een andere omgeving 
gaat spelen?
Opvang kan zowel aan huis, bij iemand anders thuis of op een locati e 
plaatsvinden. Kies je bewust voor opvang aan huis of juist ergens anders?
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A   Postbus 39, 2640 AA Pijnacker

T 015 - 369 50 21

E info@skippykinderopvang.nl

I  www.skippyenpepijn.nl  

Spelend wijs!
Dit boekje wordt je aangeboden door 
SkippyPePijN. Wij bieden al meer dan 20 jaar 
kinderopvang voor 0 tot 13 jarigen in Pijnacker 
en Nootdorp. Kijk op www.skippyenpepijn.nl

Bespreek je wensen eens met één van onze pedagogisch 
medewerkers. Door onze jarenlange ervaring met profes-
sionele kinderopvang kunnen we je een gedegen advies 
geven. Bovendien helpen we je graag met allerlei prakti -
sche zaken rondom kinderopvang, zoals het berekenen van 
de nett o kosten en het aanvragen van de kinderopvang-
toeslag.  


