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1. Algemeen 

Kinderopvang ‘t Nest is een organisatie die kwaliteit en continuïteit biedt in de opvang voor alle 
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Dit doen we in verschillende kindcentra en 
gastouderopvang locaties in de Gemeente Horst aan de Maas en de Gemeente Venray. We streven 
daarbij naar een steeds grotere verbondenheid met de buurt waarmee de leefbaarheid in wijken en 
kleine kernen aantrekkelijk is en blijft. 

Samen met ouders, scholen, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëren we voor 
kinderen een fijne plek om in op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel 
opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil Kinderopvang ‘t Nest er zijn voor 
kinderen. 

Met goed geschoolde pedagogische medewerkers en gastouders zorgen we voor professionele 
opvang, begeleiding en voor activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van 
uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde 
omgeving een sociaal netwerk op te bouwen, waarvan zij hun leven lang plezier hebben. 

Met dit dienstenaanbod informeren wij u over de diensten, zoals Kinderopvang ‘t Nest deze op dit 
moment verzorgt. Mocht u nog vragen hebben over het dienstenaanbod, dan kunt u contact met ons 
opnemen door te bellen naar 077-3661955 of door het contactformulier op onze website 
www.kinderopvanghetnest.nl in te vullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderopvanghetnest.nl/
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2. Dienstenaanbod (KDV, peuterprogramma en BSO) 

 
2.1 Plaatsingsbeleid (kdv, peuterprogramma en bso) 

Kinderopvang ‘t Nest streeft er naar om uw kind tijdig een passende plaats aan te bieden bij de 
opvang van uw keuze. Om dit in goede banen te leiden werken we met een zogenaamd 
plaatsingsbeleid. 

Aanmelden van nieuwe kinderen 

Voor het aanmelden van nieuwe kinderen hanteert Kinderopvang ‘t Nest onderstaande regels: 

• Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) 
geboortedatum bekend is. 

• Inschrijven voor het peuterprogramma kan als het kind 1 jaar of ouder is. 
• Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat u weet dat u uw kind gebruik wil laten 

maken van de BSO. Bij voorkeur zo ruim mogelijk voor de gewenste startdatum.  
• Indien u reeds gebruik maakt van opvang binnen Kinderopvang ‘t Nest, ontvangt u als uw 

kind 3,5 jaar is een bericht van ons of u gebruik wenst te maken van de BSO. 

Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het (digitale) inschrijfformulier op de 
website. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen door ons in behandeling genomen worden. 
Wanneer de aanvraag in de (nabije) toekomst ligt en/of er niet direct plaats is op de door u gewenste 
locatie, dagen en/of tijdstippen zoeken wij samen met u naar een (tijdelijk) alternatief. 

Plaatsingsovereenkomst 
Zodra er een plaats beschikbaar is voor uw kind, doen wij u een plaatsingsaanbod in de vorm van een 
plaatsingsovereenkomst. Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat u een contract 
aan met ’t Nest en verklaart u zich akkoord met het dienstenaanbod en de bijbehorende tarieven, 
evenals de algemene voorwaarden zoals die op onze website vermeld staan. De 
plaatsingsovereenkomst dient vóór de eerste opvangdag ondertekend bij ons retour te zijn. Hiermee 
wordt de plaatsing van uw kind definitief. 
 
Plaatsing 
Minimaal twee weken voordat de opvang van uw kind start, nodigen we u uit voor een intake op de 
betreffende locatie en groep. Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als 
mogelijk plaats.  
Doel van het gesprek is om ouders en hun kind(eren) voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te 
laten maken met de locatie en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden ook de 
bijzonderheden van de kinderen doorgenomen. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de 
wenperiode voor het kind zo prettig mogelijk kan verlopen.  

Opzeggen en wijzigen 
Elke opzegging of structurele wijziging dient u schriftelijk, via de website, door te geven met een 
opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat als u op 25 oktober uw wijziging/opzegging aan ons 
doorgeeft, dan wijzigt/stopt het contract op 25 november. De opzegging bij een flexibel contract 
dient voor de 1e of 16e van de eerstvolgende maand plaats te vinden.  

 



 

3 
 

2.2 KDV: Dagopvang 0-4 jaar 

Binnen de dagopvang kunt u kiezen uit een jaarabonnement (52 weken) of een schoolabonnement 

(40 weken). De minimale afname is, vanuit pedagogisch oogpunt, bij voorkeur twee dagdelen per 

week binnen de diensten zoals ’t Nest deze aanbiedt. Zo kunt u bijvoorbeeld een combinatie van 

dagdelen binnen de dagopvang en gastouderopvang hebben. 

1. Dagopvang jaarabonnement 

Binnen het jaarabonnement heeft u 52 weken, op de door u gereserveerde dagdelen, 

gegarandeerde opvang voor uw kind(eren). 

 

2. Dagopvang schoolabonnement 

Binnen het schoolabonnement neemt u 40 weken opvang af, waarbij u voor 40 schoolweken 

op de door u gereserveerde dagdelen, gegarandeerde opvang heeft voor uw kind(eren). De 

12 weken dat uw kind niet komt zijn gekoppeld aan de schoolvakanties. 

3. Flexibele opvang 

Dan is de minimale afname gemiddeld 2 dagdelen per week. Deze dagdelen kunt u verspreid 

inzetten over één kalendermaand. Waarbij u minimaal twee weken van tevoren uw rooster 

aan ons kenbaar maakt. 

 

• Vervroegde opvang (inclusief broodmaaltijd) vanaf 06:30 of 07:00 uur* 

• Verlengde opvang tot 18:30 of 19:00 uur* 

• Vervroegde opvang (vanaf 6:30 uur) en verlengde opvang (tot 19:00 uur) kan tot de mogelijkheden 
behoren binnen ons dienstenaanbod. Indien u op het inschrijf-/mutatieformulier aangeeft hier gebruik 
van te willen maken dan wordt er contact met u opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. 

 

KDV (dagopvang) tarieven 

 Tijden Uurtarief 2020 

Reguliere dagopvang Vaste dag/ dagdeel in de week 
 

 

Jaarabonnement 7.30-18.00 uur (7.30-12.45/ 12.45-18.00) €8,17 

Schoolabonnement 7.30-18.00 uur (7.30-12.45 / 12.45-18.00) €8,17  

 
 

  

Flexibele dagopvang Minimale afname is gemiddeld 2  
dagdelen in de week 

€8,99 

 
 

  

Vervroegde of verlengde opvang  Voor 7.30 uur of na 18.00 uur €8,17 
 

 
 

  

Incidentele opvang Per halve dag of een hele dag €8,17 
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Het tarief van ’t Nest is inclusief luiers (A-merk), broodmaaltijd tussen de middag, fruit, drinken en 

tussendoortjes. Wij verstrekken geen warme maaltijden. Indien er sprake is van aangepaste voeding 

of indien andere luiers gewenst zijn, verzoeken wij u deze zelf mee te nemen. Er vindt dan geen 

verrekening plaats. 

 

2.3 Peuterprogramma (2-4 jaar) 

 
Tijdens de 40 schoolweken wordt er ook opvang geboden binnen het peuterprogramma. Wilt u 

opvang afnemen binnen het peuterprogramma, dan heeft het vanuit pedagogisch oogpunt onze 

voorkeur dat u minimaal 2 dagdelen (ochtend en/of middag) afneemt. Wilt u weten wanneer en op 

welke tijden (sluiten zoveel mogelijk aan bij de betreffende school) er bij u in de buurt het 

peuterprogramma geopend is, neem dan contact met ons op, of kijk op onze website. 

 

 

Peuterprogramma tarieven 

 Tijden Uurtarief 2020 

Peuterprogramma 
 

4 uur per dagdeel € 8,17 

Peuterprogramma gemeente Horst 
(gemeentetarief)1 
 

4 uur per dagdeel € 0,33  

Peuteropvang gemeente Venray2        4 uur per dagdeel Inkomensafhankelijk, volgens 
VNG adviestabel 

 

 

Het tarief van ’t Nest is inclusief luiers (A-merk), fruit, drinken, broodmaaltijd en tussendoortjes. 

Indien er sprake is van aangepaste voeding of indien andere luiers gewenst zijn, verzoeken wij u deze 

zelf mee te nemen. Er vindt dan geen verrekening plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alleen van toepassing indien u geen gebruik kunt maken van de Wet kinderopvang. 

Indien u peuteropvang afneemt tegen gemeentetarief bestaat de mogelijkheid om een 3e en 4e dagdeel af te nemen tegen 

hetzelfde gesubsidieerde gemeentetarief als de eerste twee dagdelen. 

 
2 Alleen van toepassing indien u geen gebruik kunt maken van de Wet Kinderopvang. In de gemeente Venray zijn het 3e en 

4e dagdeel gratis. 
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2.4 BSO: Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)  

Contracten binnen de buitenschoolse opvang: 

1. Alleen VSO/NSO gedurende 40 schoolweken 

Binnen dit contract neemt u gedurende 40 schoolweken opvang af, op de door u 

gereserveerde dagdelen vso of nso. 

Voorschoolse opvang (VSO) 

Voorschoolse opvang is opvang vóór aanvang van de basisschool, van 7.30 uur tot aanvang 

schooltijd. Op sommige locaties is het mogelijk om vervroegde opvang af te nemen, vanaf             

6.30 uur. Voor kinderen die tijdens de vervroegde opvang (voor 7.30 uur) gebracht worden, 

is er de mogelijkheid om op locatie te ontbijten. Dit ontbijt is een extra service vanuit 

Kinderopvang ‘t Nest en is gratis. Mocht uw kind niet tijdens de vervroegde opvang komen, 

dan is het afhankelijk van de betreffende opvanglocatie of er een ontbijt aangeboden wordt 

of dat uw kind brood mee kan nemen van thuis om op te eten. Informeer naar de 

mogelijkheden bij uw opvanglocatie. 

 

 

Naschoolse opvang (NSO) 

Naschoolse opvang is afgestemd op de basisschool van uw kind en start direct na schooltijd. 

Binnen de naschoolse opvang kunt u in verschillende blokken uw opvang afnemen, namelijk: 
 

• Vervroegde opvang (inclusief broodmaaltijd) vanaf 06:30 of 07:00 uur* 

• Verlengde opvang tot 18:30 of 19:00 uur* 

• Vervroegde opvang (vanaf 6:30 uur) en Verlengde opvang (tot 19:00 uur) kan tot de mogelijkheden 
behoren binnen ons dienstenaanbod. Indien u op het inschrijf-/mutatieformulier aangeeft hier gebruik 
van te willen maken dan wordt er contact met u opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. 

 

2. Flexibele opvang (vso/nso) gedurende 40 schoolweken 

Heeft u flexibele opvang nodig? Dan is de minimale afname gemiddeld 1 opvangblok 

(vso/nso) per 2 weken. Deze dagdelen kunt u verspreid inzetten over één 

kalendermaand, waarbij u twee weken van tevoren uw rooster aan ons kenbaar maakt. 

 

 

 

  

Ma t/m vrij Eindtijd van de school op of vóór 
14.30 uur 

Opvangblok tot 16.30 uur 
of tot 18.00 uur 
 

 Eindtijd van de school na 14.30 uur 
 

Opvangblok tot 18.00 uur 
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3. Schoolvrije dagen pakket 

Voor opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen maakt Kinderopvang ‘t Nest 

gebruik van het schoolvrije dagen pakket. Voor dit pakket sluit u een aparte 

overeenkomst af aangezien u dit apart afneemt van de 40 schoolweken. 

Binnen het schoolvrije dagen pakket koopt u een bundel uren op jaarbasis in, die in te 

zetten zijn tijdens vakanties en studiedagen. Binnen dit aparte contract neemt u 

minimaal 10,5 uur af. 

 

Richtlijnen voor het gebruik van de schoolvrije dagen uren: 

 

Hoe zijn uren in te 
zetten? 

Tijdsblokken in schoolvakanties 
- ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend) 
- ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag) 
- ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag) 
 
Tijdsblokken tijdens studiedagen 
- 7.30-8.30/8.45 uur 
- 8.30/8.45-einde schooltijd 
- Einde schooltijd tot 18.00 uur 
- 7.30-12.45 uur 
- 12.45-18.00 uur 
- Verlengde en vervroegde opvang is ook mogelijk. 
 

In de praktijk: • Binnen het schoolvrije dagen pakket koopt u “vooraf” een bundel 
vakantie uren. Deze uren worden evenredig over de maanden van het 
kalenderjaar, via een maandelijkse factuur, in rekening gebracht. 

• Voor de reguliere schoolvakantie geldt dat u uiterlijk 6 weken van 
tevoren, via het ouderportaal, de dagdelen aanvraagt. U bent dan 
verzekerd van een plek. Voor andere schoolvrije dagen (bijv. 
studiedagen) geldt dat u deze uiterlijk 3 weken van tevoren, via het 
ouderportaal, aanvraagt. U bent dan eveneens verzekerd van een 
opvangplek. Tijdens vakanties hoeft u niet perse de dagdelen af te 
nemen die u tijdens de 40 schoolweken afneemt. Dit mogen ook 
andere dagdelen zijn. Voor het aanvragen van bovengenoemde 
dagdelen ontvangt u van ons een reminder via het ouderportaal. 

• De gereserveerde dagdelen worden, na goedkeuring door de senior 
pedagogisch medewerker, in uren van uw bundel vakantie uren 
afgeschreven. Indien u 3 weken voorafgaand aan de gereserveerde 
dagdelen uw aanvraag annuleert, dan worden de uren teruggestort in 
uw bundel vakantie uren. Annuleert u binnen 3 weken voorafgaand 
aan de gereserveerde dagdelen uw aanvraag, dan kunnen de uren 
niet meer worden teruggestort in uw bundel vakantie uren. 

Aanvullende regels: • De uren uit het schoolvrije dagen pakket zijn kindgebonden. 
• Minimale afname is 10,5 uur per kind (komt overeen met 1 hele dag 

opvang. 
• Uren uit het schoolvrije dagen pakket zijn geldig t/m 31-12 van het 

lopende kalenderjaar en vervallen dus per 1-1 van het nieuwe 
kalenderjaar. De uren uit het schoolvrije dagen pakket kunnen dus 
niet mee genomen worden. 
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 • Bij einde van het contract worden uren die reeds betaald zijn vanuit 
het schoolvrije dagen pakket niet gecrediteerd. 

• Wanneer blijkt dat u te weinig uren heeft ingekocht, dan kunt u deze 
altijd bij kopen.  

• Er zijn twee momenten in een kalenderjaar dat u uw vakantiebundel 
kunt terug zetten in uren, namelijk op 1 januari en 1 september. 

• Indien u tussentijds uw contract wilt beëindigen, met inachtneming 
van 1 maand opzegtermijn, dan worden de eventueel teveel 
opgenomen uren alsnog in rekening gebracht. 

• Via het ouderportaal heeft u op elk gewenst moment inzicht in uw 
bundel vakantie uren binnen het schoolvrije dagen pakket. 

• Indien u al opvang (vso/nso) afneemt op de betreffende studiedag, 
betaalt u die uren niet nog een keer. We verrekenen de bundel 
vakantie uren met u, zodat u alleen de uren die u nog tekort komt op 
deze dag af worden gehaald van uw schoolvrije dagen pakket. 

• Indien u alleen een schoolvrije dagen pakket bij ons afneemt, kunt u 
deze uren niet in zetten tijdens de 40 schoolweken op de vso en nso, 
met uitzondering van studiedagen.  

• Heeft u een combinatie van vso/nso en een schoolvrijedagen pakket, 
dan mogen de uren uit het schoolvrijedagen pakket wel ingezet 
worden om extra vso/nso af te nemen. 

 

BSO (Buitenschoolse opvang) tarieven 

 Tijden Uurtarief 2020 

VSO/NSO (40 schoolweken)   

40 schoolweken (VSO/NSO) 
 

Kort dagdeel tot 16.30 uur 
Lang dagdeel tot 18.00 uur 

 

8,05 
7,02 

Schoolvrije dagen   

Aantal op te nemen uren, zoals 
overeen gekomen in het contract. 

Tijdsblokken in schoolvakanties 
- ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend) 
- ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag) 
- ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag) 
 
Tijdsblokken tijdens studiedagen 
- 7.30-8.30/8.45 uur 
- 8.30/8.45-einde schooltijd 
- Einde schooltijd tot 18.00 uur 
- 7.30-12.45 uur 
- 12.45-18.00 uur 
 

€7,02 

Flexibele opvang (vso/nso) Minimale afname is gemiddeld 1  
Dagdeel (vso/nso) per 2 weken 

€ 7,70 

   

Vervroegde of verlengde opvang Voor 7.30 uur of na 18.00 uur € 7,02 

   

Incidentele opvang (vso/nso)  Per dagdeel € 7,02 
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3. Dienstenaanbod gastouderopvang (gastouderbureau Pierewiet) 

Binnen Kinderopvang ‘t Nest bieden we gastouderopvang aan door tussenkomst van 

gastouderbureau Pierewiet. Hiermee kunnen wij aan u als ouder een breed scala aan opvangvormen 

aanbieden. Hierdoor kunnen we opvang op maat bieden en zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld 

gastouderopvang en peuterprogramma te combineren. 

Wat is gastouderopvang?  

Gastouderopvang is flexibele en kleinschalige opvang (max 5/6 kinderen) voor kinderen van nul jaar 

tót het moment dat ze de basisschool verlaten. Uw kind wordt opgevangen in het huis van de 

gastouder of in uw eigen huis. De gastouder kan zelf bepalen op welke momenten hij/zij beschikbaar 

is, hierdoor kan er op alle dagen van de week (dus ook in het weekend) opvang geboden worden. 

Werktijden van de gastouder zijn niet gebonden aan vaste openingstijden, de gastouder is vrij om 

hier met de vraagouder afspraken over te maken. Naast dagopvang kan er dus ook in de avonden en 

eventueel de nacht opvang geboden worden. 

U kunt zich via onze website inschrijven en dan zal er contact met u worden opgenomen door één 

van onze bemiddelingsmedewerkers. Zij maken een afspraak met u om te bekijken wat uw wensen 

en verwachtingen zijn. Daarna gaan zij vrijblijvend op zoek naar een gastouder en kunt u gaan kennis 

maken met een aantal gastouders. Mocht na de kennismaking met de gastouder blijken dat er een 

wederzijdse klik is, dan zullen de bemiddelingsmedewerkers zorgen voor de overeenkomsten, waar 

afspraken en tarieven in worden vastgelegd. 

Tarieven 

De gastouders die opvang bieden op een erkende opvanglocatie hanteren niet allemaal dezelfde 
tarieven. De gastouder heeft zelf haar eigen uurtarief vastgesteld. Gemiddeld kunt u uitgaan van een 
tarief tussen de €5,00 tot €6,00 per kind per uur. 

Naast het uurtarief van de gastouder betaalt u gastouderbureau Pierewiet maandelijks een 

vergoeding voor bemiddeling en begeleiding, dit zijn de bureaukosten. Binnen gastouderbureau 

Pierewiet hanteren we een vast tarief voor de bureaukosten (die het gehele jaar doorlopen) en zijn 

er geen inschrijfkosten. U betaalt gastouderbureau Pierewiet vanaf het moment dat u opvang gaat 

afnemen bij de gastouder. Zowel het uurtarief van de gastouder als de bureaukosten komen in 

aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Onderstaande bedragen zijn dan ook bruto bedragen. U 

ontvangt hier afhankelijk van uw inkomen kinderopvangtoeslag over. Mocht u het prettig vinden, 

dan kunnen wij altijd een berekening voor u maken, zodat u inzicht heeft in de maandelijkse netto 

kosten. 

 

 

Bureaukosten (per maand) 

 Tarief 2020 

 Dagopvang 
(0-4 jaar) 

BSO 
(4-13 jaar) 

1 kind  € 45 € 25  

2 kinderen € 80 € 50 

3 kinderen of meer € 100 € 75 
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Wat doen wij als ’t Nest GOB Pierewiet? 

• We bezoeken minimaal twee keer per jaar de opvanglocatie van de gastouder. We 

inventariseren de risico’s omtrent veiligheid en gezondheid en evalueren met de gastouder 

hoe de opvang verloopt. 

• Jaarlijks evalueren we met u als ouder of de opvang naar wens verloopt. 

• We regelen de geldstroom en administratie tussen u als ouder en de gastouder. 

• We houden toezicht op de pedagogische kwaliteit van de gastouder, zodat ieder kind de 

juiste begeleiding en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. 

• We zoeken voor u naar een gastouder die bij uw wensen past. Indien nodig proberen we 

vervangende opvang te regelen bij ziekte en vakantie van de gastouder. 

• We bemiddelen en begeleiden in het contact tussen u als ouder en de gastouder. 

• We zorgen er voor dat de gastouder aan de wettelijke eisen voldoet. 

• We bieden de gastouder en vraagouder jaarlijks scholing aan middels gerichte vakscholing en 

thema bijeenkomsten. 

• We kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. 

• We zijn als gastouderbureau aangesloten bij het KNGO en zijn hiermee een gecertificeerd 

gastouderbureau. 

Ziekte en vakanties van de gastouder  

Wanneer een gastouder door ziekte of vakantie niet in staat is opvang te bieden, kan 

gastouderbureau Pierewiet bekijken of opvang bij een andere gastouder mogelijk is of op één van de 

nabij gelegen Nest locaties.  

 

Is uw kind ziek? 

Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij uw gastouder en bekijk in overleg met de gastouder wat er 

mogelijk is. Mocht uw kind tijdens het verblijf bij de gastouder ziek worden dan zal zij contact met u 

opnemen. Het is belangrijk dat de gastouder over één of twee telefoonnummers beschikt van 

personen die in uw plaats gebeld kunnen worden, indien u niet bereikbaar bent. Het is aan de 

gastouder, om in overleg met de vraagouder, te bepalen of het zieke kind moet worden opgehaald. 

 

Ouderportaal 

Binnen gastouderbureau Pierewiet maken we gebruik van een digitaal ouderportaal, genaamd 

Portabase. Binnen dit systeem kunt u alle urenregistraties en facturen terug vinden. Daarnaast kunt u 

alle verslagen van onze huisbezoeken bij de gastouder terug vinden. Zo blijft u op de hoogte van de 

bezoeken van onze bemiddelingsmedewerkers bij de gastouder. 
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Oudercontacten 

Tijdens het halen en brengen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de gastouder. 

Natuurlijk bestaat er ook altijd de mogelijkheid om met de bemiddelingsmedewerker van 

gastouderbureau Pierewiet een gesprek te voeren. U kunt hiervoor een afspraak maken.  

 

Om de belangen van alle ouders en kinderen goed en actief te vertegenwoordigen heeft ook 

gastouderbureau Pierewiet een oudercommissie. De oudercommissie overlegt met het 

gastouderbureau en adviseert hen ten aanzien van activiteiten conform de Wet Kinderopvang en 

andere zaken omtrent de gastouderopvang. U kunt contact opnemen met de voorzitter van de 

oudercommissie van gastouderbureau Pierewiet door contact op te nemen met de 

bemiddelingsmedewerkers. 
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4. Aanvullende diensten (KDV, peuterprogramma en BSO) 
 

4.1 Ruilservice (kdv, peuterprogramma en bso) 

Indien u door vakantie of andere omstandigheden een vaste dag of dagdeel wilt ruilen, kunt u 
gebruik maken van onze ruilservice. Ruilen is een extra service, net als incidentele opvang, maar dan 
zonder extra kosten. Weet u van tevoren dat uw kind op een bepaalde opvangdag niet komt? Meld 
het dan af via het ouderportaal. Op de vaste dag van uw kind rekenen wij op uw kind en zetten wij 
volgens wet- en regelgeving voldoende pedagogisch medewerkers in. Levert u een vaste dag in, dan 
betekent dit dat we nog steeds hetzelfde aantal medewerkers moeten inzetten. 

Richtlijnen voor het gebruik van de ruilservice: 

• Als u tussen 3 dagen en 3 maanden van tevoren afmeldt via het ouderportaal bouwt u 
ruiluren op.  

• Ruilingen worden uitsluitend via het ouderportaal aangevraagd. 

• Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep. 

• Er is geen extra inzet van pedagogisch medewerkers nodig. 

• Wanneer er geen plaats is in de eigen groep, maar wel in een andere groep dan krijgt u dit 

als keuze voorgelegd. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, dan geeft u schriftelijk 

toestemming dat uw kind op deze dag op een andere groep mag verblijven. 

• Ruilen kan 4 weken vóór of 4 weken ná de afgemelde dag. Na 4 weken vervallen de ruiluren 
automatisch en zijn deze niet meer in te zetten. 

• Ruilen is gebonden aan de opvangsoort (kdv/bso). 

• De ruilaanvraag wordt door de senior pedagogisch medewerker van de locatie beoordeeld. 
Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de aangevraagde ruildag wordt u, via het ouderportaal,  
geïnformeerd of de ruilaanvraag is goedgekeurd. 

• De ruiluren zijn kindgebonden en kunnen niet voor broertjes of zusjes gebruikt worden. 

• Een afmelding kan niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer u uw kind afmeldt voor een 
bepaalde dag, kan een andere ouder deze dag gereserveerd hebben als ruildag of incidentele 
opvang. U kunt uw kind op de afgemelde dag dus niet alsnog naar de opvang brengen. 

• U kunt zich niet afmelden voor losse uren, alleen voor de dagdelen die in uw contract 
opgenomen zijn. 

• Wilt u meer ruilen dan uw beschikbare ruiluren? Dan ontvangt u automatisch een factuur 
voor resterende uren (incidentele opvang). 

• Ruiluren kunnen worden opgebouwd over bepaalde dagdelen zoals opgenomen in uw 
contract. U bouwt geen ruiluren op, wanneer u uw kind eerder ophaalt of later brengt. 

• Bij buitenschoolse opvang kunt u alleen ruilen in de 40 schoolweken en niet in de 
schoolvakanties. 

• Aan de ruilservice kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Incidentele opvang kunt u niet ruilen. 

• Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd door de senior pedagogisch medewerker kunt u 

nog annuleren. 
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4.2 Flexibele opvang (kdv en bso) 

 
Flexibele opvang is een opvangvorm waarbij u als ouder geen vaste dagdelen reserveert, maar 
wisselende dagdelen afneemt per week op basis van bijvoorbeeld uw (werk)rooster. U geeft dan 
uiterlijk twee weken van tevoren de gewenste opvangdagen door via het ouderportaal.  

We kennen twee soorten flexibele opvang: 

1. Opvang op een vast dagdeel in de even of oneven weken. 
2. Opvang op wisselende dagdelen, waarbij u via het ouderportaal aangeeft welke dagen u af 

wilt nemen. 

Richtlijnen met betrekking tot flexibele opvang: 

• Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang hebben géén vaste stamgroep en 
kunnen op meerdere stamgroepen geplaatst worden. Het streven is om de kinderen 
een vaste groep te bieden. 

• Voor flexibele opvang hanteren we hogere uurtarieven, namelijk het reguliere tarief 
+ 10%, omdat we elke dag een plek voor uw kind(eren) reserveren. 

• Minimale afname bij flexibele dagopvang is twee dagdelen in de week en voor 
buitenschoolse opvang 1 dagdeel (vso/nso) per 2 weken. Deze dagdelen kunnen 
verspreid worden opgenomen in één kalendermaand. 

• Bij een overvloed aan flexibele opvangvragen, kunnen we voor nieuwe  flexibele 
contracten een wachtlijst hanteren. 

• Indien u uw rooster niet 2 weken van tevoren via het ouderportaal aan ons 
doorgeeft kunnen wij helaas geen opvangplek garanderen. 

• Reeds aangevraagde opvang kan tot twee weken van tevoren nog gewijzigd worden.  

• Binnen de bso is flexibele opvang alleen in te zetten, tijdens de 40 schoolweken 
(vso/nso), aangezien wij tijdens de vakanties al flexibele opvang hanteren. 

4.3 Incidentele opvang (kdv en bso) 

 

Indien u incidenteel opvang nodig heeft, dan kunt u extra opvang afnemen. Wij spreken van 

incidentele opvang, als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Wij kunnen een opvangplek 

dan ook niet garanderen. 

Richtlijnen met betrekking tot incidentele opvang: 

• Aanvragen van incidentele opvang worden uitsluitend via het ouderportaal 

ingediend. 

• Aanvragen kunnen tot een dag van tevoren worden ingediend, in dit geval adviseren 

we ook om even persoonlijk contact op te nemen met de locatie. 

• Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep. 

• Er is geen extra inzet van pedagogisch medewerkers nodig. 

• Binnen de bso is er alleen sprake van incidentele opvang tijdens de 40 schoolweken. 

U kunt er dan voor kiezen om vso of nso incidenteel af te nemen. 
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5. Regels van huishoudelijke aard (KDV, peuterprogramma en BSO) 
 

5.1 Algemeen 

 
Ziekte 
Wanneer uw kind ziek wordt nemen wij contact met u op. Indien u niet bereikbaar bent is het belangrijk 
dat wij nog één of twee andere telefoonnummers tot onze beschikking hebben in ons ouderportaal. Het 
is aan de pedagogisch medewerkers om te bepalen of uw kind moet worden opgehaald. Indien uw kind 
direct medische zorg nodig heeft, gaat de eerste zorg uit naar uw kind. Vervolgens nemen we contact 
met u op. 
Indien uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen nodig heeft, gaan we na of dit past in het protocol 
zieke kinderen en medicijnen. Als uw kind medicijnen toegediend moet krijgen tijdens de opvang, dan 
verzoeken wij u om het medicijnenformulier samen met de locatie in te vullen. 
Wanneer uw kind ziek is en niet komt dan verzoeken wij u dit bij voorkeur vóór 9.00 uur door te geven. 
Graag horen wij dan van u wat er aan de hand is, zodat wij een inschatting kunnen maken van (mogelijk) 
besmettingsgevaar. Indien nodig kunnen wij dan andere ouders informeren. 

 
Indien uw kind een allergie heeft, bespreek dit dan zorgvuldig tijdens de intake op locatie. Zodat de 
pedagogisch medewerkers op de groep weten waar uw kind precies allergisch voor is, hoe zich dit 
lichamelijk uit en hoe zij moeten handelen. Mocht uw kind speciale voeding nodig hebben, dan geeft 
u dit zelf mee. 

Mocht uw kind tijdens de opvang bij ons slapen, dan zou het fijn zijn als u er voor zorgt dat er een 
knuffel en/of speentje, slaapzak en pyjama wordt mee gegeven van thuis. Zo voelt uw kind zich meer 
vertrouwd. Mocht uw kind ingebakerd slapen dan bespreekt u dit met de pedagogisch medewerkers 
en tekent u de akkoordverklaring voor het inbakeren. 

Eigen speelgoed en kleding 
Kinderopvang ‘t Nest is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van zelf meegebracht 
speelgoed of (verkleed)kleding. Het is dan ook niet wenselijk dat u uw kind speelgoed van thuis mee 
geeft. 

Trakteren 
Binnen Kinderopvang ‘t Nest zijn we ons bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl 
heeft. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen, dit geldt zeker voor jongere kinderen. 
Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd, en dat kan veel 
gezondheidsproblemen met zich mee brengen. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan 
een gezonde toekomst van onze kinderen. 
Binnen onze locaties mogen kinderen daarom alleen tijdens afscheidsmomenten een traktatie vanuit 
thuis mee nemen. Bij een verjaardag wordt er een passende traktatie door de locatie zelf verzorgd. 
 

Vaccineren 

Ook ’t Nest maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen die dat heeft voor 

de kinderen op de kinderdagverblijven. Tijdens de intake wordt ouders gevraagd of hun (kind)eren 

deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Zo hebben we inzichtelijk welke kinderen wel of niet 

ingeënt zijn. Ouders van niet ingeënte kinderen zullen gewezen worden op hun verantwoordelijkheid 

en wij zullen aangeven dat wij het van belang achten dat kinderen ingeënt worden. Een hoge 

vaccinatiegraad is belangrijk. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze  

 



 

14 
 

 

infectieziekte minder vaak voor. Ook kwetsbare doelgroepen, worden op deze manier beschermd, 

doordat ze als het ware beschermd worden door de ingeënte groep. 

Indien er bepaalde infectieziekten heersen op locaties, dan worden ouders hierover geïnformeerd. 

Pedagogisch medewerkers volgen de richtlijnen gebaseerd op de LCHV-Hygiënerichtlijn, raadplegen 

zo nodig de KIDDI app en doorlopen de stappen. In sommige gevallen dienen wij een melding te doen 

bij de GGD. 

5.2 Oudercontacten 

 
Persoonlijk contact 
Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch 
medewerker. Daarnaast wordt er minimaal één keer per jaar de ontwikkeling van uw kind tijdens een 
persoonlijk gesprek besproken. Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te 
voeren. Wilt u even rustig met de (senior) pedagogisch medewerker of clustermanager spreken, maak 
dan gerust een afspraak.   
 
Ouderportaal en app 
Alle ouders die opvang afnemen bij Kinderopvang ‘t Nest kunnen inloggen in ons digitale ouderportaal. 
Via uw computer, tablet of smartphone kunt u gebruik maken van het ouderportaal. Via het 
ouderportaal kunt u uw kind aan- en afmelden en u kunt foto’s bekijken van uw kind die op de groep 
zijn gemaakt. Ook kunt u nieuwsberichten bekijken en berichten sturen naar de groep waar uw kind in 
verblijft. Daarnaast is het heel eenvoudig om incidentele opvang of een ruiling aan te vragen. Ook heeft 
u via het ouderportaal overzicht in uw uren bundels. 
 
Oudercommissie 
Om de belangen van alle ouders en kinderen te kunnen vertegenwoordigen heeft ’t Nest diverse 
oudercommissies. Gevraagd en ongevraagd denken zij mee met beleidsmatige en praktische zaken. 
Lokale oudercommissies overleggen met de clustermanager en geven advies en praten mee over beleid 
en activiteiten. 
 

5.3 Sluitingsdagen 2020 

 

Nieuwjaarsdag  1 januari 2020 

Pasen 13 april 2020 

Koningsdag  27 april 2020 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart  21 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Eerste kerstdag 25 december 2020 

Tweede kerstdag 26 december 2020 

 

Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit op uw vaste opvangdag volgens uw contract? Dan 
ontvangt u automatisch uren over deze dag. U hoeft hiervoor dus niets te doen. De uren over deze 
feestdagen ontvangt u achteraf en u kunt deze uren dan ook niet eerder dan de desbetreffende 
feestdag inzetten. De uren van nationale feestdagen blijven 90 dagen staan en komen daarna te 
vervallen. 
 


