Checklist Kinderdagverblijf Kids & Zo
Waar moet u op letten als (aanstaande) ouder bij de keuze voor een goed kwalitatief
kinderdagverblijf en welke vragen kunt u stellen tijdens een rondleiding op een
kinderdagverblijf. Onderstaande punten worden ook ondersteund door hoogleraar
Kinderopvang Ruben Fukkink.
Bekijk voor uw bezoek aan een kinderdagverblijf de Inspectie rapporten van de GGD op:
www.landelijkregisterkinderopvangamsterdam.nl
Bekijk de kwaliteitswijzer van het kinderdagverblijf op:
http://www.kwaliteitswijzerkinderopvang.amsterdam.nl
Pedagogisch beleid
Is er een pedagogisch beleid en hoe wordt ervoor gezorgd dat alle pedagogisch
medewerkers goed op de hoogte zijn van dit beleid en dit naleven?
Is er een Pedagogische avond of dag voor het team?
Pedagogisch medewerkers
Hoeveel kinderen zitten er in de groep en hoeveel pedagogisch medewerkers zijn er op een
dag?
Is er dagelijks een vestigingsmanager aanwezig?
Hebben de pedagogisch medewerkers een opleiding? (Pedagogisch Werk 3, Pedagogisch
Werk 4 of HBO)
Heeft elke medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd?
Zijn er vaste invalkrachten aanwezig of wisselt dit veel?
Wordt er met uitzendkrachten gewerkt?
Is er veel verloop in personeel, wat zijn de percentages? (zie ook de kwaliteitswijzer voor
ouders)
Hoe lang staan pedagogisch medewerkster in de ochtend en avond alleen op de groep?
Hoe zijn de pauzes geregeld?
Hoeveel procent is het ziekteverzuim? (zie ook kwaliteitswijzer voor ouders)
Management
Vraag na of de rondleiding wordt gegeven door een vestigingsmanager of door een
pedagogisch medewerkster?
Is de rondleiding flexibel in te plannen of kan dit alleen op vaste tijden gedaan worden?
Hoeveel dagen per week is de vestigingsmanager op de locatie aanwezig en hoe lang is de
vestigingsmanager werkzaam bij het kinderdagverblijf?
Welke opleiding heeft de directeur van de kinderopvangorganisatie?
Sfeer
Wordt u als ouder vriendelijk begroet op de groep?
Ziet u veel blije of veel verdrietige kinderen in het kinderdagverblijf?
Ziet u tijdens een rondleiding dat er leuke activiteiten met de kinderen worden gedaan of
wordt de rondleiding gegeven op een moment dat de meeste kinderen in bed liggen?
Stralen de groepen rust uit?
Zien de pedagogisch medewerksters er tevreden uit en zijn zij actief?

Contact naar ouders
Is er een eerste maand evaluatie met de ouders over de kwaliteit van de opvang?
Hoe en van wie krijgen ouders informatie over hun kindje en over andere zaken die van
belang zijn?
Hoe wordt de overdracht aan het einde van de dag geregeld?
Is er in de ochtend tijd voor een kopje koffie/thee en om te vertellen hoe het met uw kind
gaat?
Is er een oudercommissie en hoe vaak komt deze bij elkaar en welke onderwerpen worden
er besproken?
Zijn er ouderavonden?
Wordt er een kind observatie van uw kind gemaakt en besproken?
Is er een externe klachtencommissie?
Is er een vertrouwenspersoon?
Is er een aandachtsfunctionaris Kindermishandeling?
Contact met kinderen
Hoe is het contact tussen de medewerkers en de kinderen?
Is er ruimte en tijd voor het individuele kindje?
Hoe reageren de pedagogisch medewerkers op baby's die gaan huilen als jullie
binnenkomen?
Zitten de pedagogisch medewerkers bij de baby’s op de grond te spelen?
Groepen
Zijn er verticale (een verticale groep bestaat uit kinderen tussen de 3 maanden en 4 jaar)
of horizontale groepen (bij een horizontale groep zijn de baby`s en peuters gescheiden)?
Hebben de baby’s genoeg rust op een verticale groep?
Hebben de peuters een uitdagende omgeving op een verticale groep? (Onze voorkeur gaat
uit naar horizontale groepen van 4 maanden tot 18 maanden en van 18 maanden tot 4 jaar)
Wordt er gewerkt met het zogenaamde ‘open deuren beleid’? (open deuren beleid is
samenvoegen van groepen s`ochtends en s`avonds. Onze voorkeur gaat uit naar kinderen
op de eigen vertrouwde groep op te vangen.)
Hebben de peuters een eigen slaapruimte of slapen ze in de groep op stretchers?
Wordt het CO2 gehalte gemeten in de groepen en in de slaapruimtes?

Dagritme
Vraag naar het dagritme: wanneer wordt er geslapen, gespeeld en gegeten?
Zijn er vaste eet- en slaap schema’s voor de baby’s of wordt het ritme overgenomen van
thuis? (Onze voorkeur heeft het slaap en eet ritme van thuis volgen)
Hoeveel vrijheid is er bij peuters om aan te geven wat het ritme van uw kind is?
Wanneer en hoe vaak gaan de kinderen naar buiten?
Mogen de peuters zelf aangeven wat ze willen doen?
Activiteiten op de groep
Welke activiteiten worden georganiseerd en wordt er gewerkt met thema’s?
Hoe vaak worden er activiteiten aangeboden op een dag?

Worden er ook buiten het kinderdagverblijf activiteiten georganiseerd? (Park, kinderboerderij,
Artis, Kinderboekenwinkel)
Worden er speciale lesjes door vakdocenten van buitenaf voor de peuters georganiseerd?
(sport, theater, muziek en dansles)

Taalgebruik van pedagogisch medewerkers
Spreken de pedagogisch medewerksters op het kinderdagverblijf Algemeen Beschaafd
Nederlands?
Veiligheid
Oogt het veilig in het kinderdagverblijf?
Zitten er slotjes op de bedjes en boxen en zijn deze gesloten als er een kindje in slaapt of
speelt?
Is de deur voorzien van veiligheidsglas, veiligheidsstrippen en een deurdranger?
Zijn de ruimtes transparant?
Kunnen er zomaar vreemden binnen lopen? (Deurcode regelmatig wijzingen)
Volgen de pedagogisch medewerksters jaarlijks een kinder EHBO cursus?
Volgen de vestigingsmanagers (en/of Pedagogisch medewerksters) jaarlijks een
Bedrijfshulpverlening cursus?
Is er jaarlijks een brandoefening?
Hygiëne
Is het kinderdagverblijf schoon?
Als je op de babygroep komt, heeft iedereen dan slofjes aan, inclusief de ouders?
Ziet de keuken er verzorgd en schoon uit?
Zijn de slaapkamers schoon?
Moeten de pedagogisch medewerksters alles zelf schoonhouden, wassen of bedjes
verschonen of is er een huishoudelijke hulp aanwezig?
Is er een extern schoonmaakbedrijf in de avond of het weekend?
Inrichting
Ziet het meubilair van het kinderdagverblijf er verzorgd uit?
Zijn er goed ingerichte speelhoekjes voor de kinderen op de groep? (Bouw-, poppen-,
keuken- en autohoek)
Voldoende binnen- en buitenruimte
Is er voldoende ruimte om te spelen of zitten de kinderen dicht op elkaar?
Ziet het er zowel binnen als buiten aantrekkelijk uit voor kinderen?
Speelgoed
Is er in het kinderdagverblijf uitdagend en educatief speelgoed aanwezig voor alle leeftijden?
Is er op het kinderdagverblijf pre-school materiaal aanwezig voor 3-4 jarige peuters?
Zijn er voldoende boeken? En wordt er elke dag gelezen?

Laatste tips
Ga als ouder na een rondleiding nog eens onverwachts langs bij het kinderdagverblijf.
Vraag om referenties van bijvoorbeeld een oudercommissielid van het kinderdagverblijf.
Vraag of u (eventueel samen met uw kind) een ochtend mag komen kijken.
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met een van onze vestigingen.
Met vriendelijke groet,
Het team van Kids & Zo

