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Welkom bij Vlietkinderen 
Kinderdagopvang, peuteropvang 

en peuterspeelzalen
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Welkom!
Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. 

Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en 

beleven. Over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat goede 

kinderopvang het kind kan verrijken.

Wat ons betreft dekt het woord opvang de lading niet. Onze kinderopvang 

heeft zoveel meer te bieden dan alleen een plek als de ouders naar hun werk 

zijn. Goede kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling 

van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied. 

Verantwoorde kinderopvang zorgt ervoor dat ál deze ontwikkelingsterreinen 

elke dag aan de orde komen, spelenderwijs en onnadrukkelijk. 

Vlietkinderen, ruimte om te groeien

Elk kind is uniek en gebaat bij een veilige ruimte en persoonlijke aandacht 

om zich te uiten, te groeien, te ervaren en te ontwikkelen. Naast plezier 

maken met de andere kinderen, geven onze pedagogisch medewerkers 

kinderen de individuele aandacht en de ruimte die het kind nodig heeft. 

Bij Vlietkinderen geven we aandacht aan de omgeving, aan veiligheid, 

geborgenheid, voeding, uitdaging, creativiteit en bewegen. Dit laatste doen 

we door middel van een gevarieerd activiteitenaanbod.

Vlietkinderen is een kinderopvangorganisatie met locaties in Leidschendam-

Voorburg en Den Haag (Leidschenveen). U kunt bij ons terecht voor vrijwel 

alle vormen van kinderopvang zoals peuteropvang, peuterspeelzalen en 

buitenschoolse opvang (voor- tussen- en na schooltijd en vakantie opvang). 

Onze locaties zijn te vinden nabij de basisscholen in Leidschendam, Voorburg 

en Den Haag, de wijk Leidschenveen. Bij Vlietkinderen kunt u uw kind(eren) 

in vertrouwde handen achterlaten zodat u met een gerust hart kunt werken 

en/of studeren.
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Wat willen wij bereiken?
We willen kinderen van 0 tot 4 jaar de mogelijkheid bieden om te spelen 

in een vertrouwde en veilige omgeving onder begeleiding van deskundige 

pedagogisch medewerkers. Centraal staat daarbij een optimale ontplooiing 

van ieder kind. Onze pedagogisch medewerkers helpen de kinderen dagelijks 

hun omgeving te verkennen en te ontdekken. Zij geven de kinderen zoveel 

mogelijk zelfvertrouwen en stimuleren zelfstandig gedrag. Ook leren zij de 

kinderen om rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen.

Dagopvang in het kinderdagverblijf
Vlietkinderen heeft acht mooie en goed onderhouden kinderdagverblijven 

(KDV) in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen). Wij werken 

in de meeste dagverblijven met verticale groepen. Dit wil zeggen dat er een 

gevarieerde leeftijdsopbouw is: drie baby’s, drie dreumesen en zes peuters 

in een groep. Dit vergroot de dynamiek in de groep en komt het dichtst 

bij een gewone gezinssituatie. Per groep zijn er twee vaste pedagogisch 

medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Naast de 

verticale groepen hebben enkele locaties een babygroep, vraag ernaar via 

klantenservice@vlietkinderen.nl of bezoek www.vlietkinderen.nl voor meer 

informatie. 
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Dagindeling 

De dagindeling bij onze kinderdagverblijven is aangepast aan het dagritme 

van het kind. In de ochtend als de kinderen binnenkomen beginnen we met 

rustig wakker worden, vrij spel of een spelletje/puzzeltje aan tafel, nog even 

in de box of ‘babytuin’ spelen of lekker op schoot een boekje lezen. Rond een 

uur of tien eten we gezamenlijk vers fruit aan tafel (wij zorgen voor het fruit, 

dit hoeft u niet mee te brengen). Baby’s krijgen een fruithapje of een fles, 

net wat ze nodig hebben. 

Voeding en slapen

Zowel qua voeding als het slapen volgen we het ritme van het kind en 

proberen we ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ritme van thuis. 

Baby’s slapen nog veel natuurlijk maar kinderen vanaf een jaar of twee 

hebben soms geen slaapje meer nodig. We bouwen voor die groep wel een 

rustmoment in op de dag. Natuurlijk hebben wij gecertificeerde bedjes en 

goed geventileerde slaapruimtes. 

Baby’s krijgen op tijd hun flesvoeding, fruit- en/of groentehapjes. Aan het 

eind van de ochtend eten we boterhammen. We zorgen voor gezond en 

gevarieerd beleg*. Bij sommige locaties is het mogelijk om uw kind een 

warme maaltijd* te laten eten tussen de middag. Vraag er gerust naar op de 

locatie. ’s Middags eten we met de kinderen nog een cracker, rijstwafel of 

fruit en natuurlijk drinken we daar sap, water of melk bij. 

*Vlietkinderen volgt de richtlijnen van het Voedingscentrum. De warme maaltijden 

kosten iets extra en worden geleverd door een HACCP gecertificeerd bedrijf. 
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Activiteiten

We werken op onze dagverblijven met een uitgebreid activiteitenaanbod, 

dat varieert van zingen, voorlezen, knutselen, naar muziek maken, in de 

moestuin ‘werken’. Soms maken we een uitstapje, lekker naar buiten met 

de kinderwagens, buggy’s en bolderkar! Bij een aantal kinderdagverblijven 

werken we met ontwikkelingsstimulerende programma’s zoals Uk & Puk, 

Piramide en/of EarlyBird. Dit laatst genoemde programma is Engelstalig; 

kinderen maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Uk & Puk is een 

programma dat, aan de hand van thema’s, zoals bijvoorbeeld de seizoenen, 

speciale gebeurtenissen als doktersbezoek of feestdagen, de belevingswereld 

stimuleert en helpt om de woordenschat van kinderen uit te breiden. Voor 

beide programma’s zijn onze pedagogisch medewerkers gecertificeerd. 

Kinderen vanaf drie jaar krijgen extra materiaal en uitdagende activiteiten 

aangeboden waarmee we hen stap voor stap voorbereiden op de overgang 

naar de basisschool. 

Alle kinderdagverblijven beschikken over een uitgebreide collectie verantwoord 

spelmateriaal geschikt voor de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar.

Babygroep

De kinderdagverblijven van Vlietkinderen werken over het algemeen met 

verticale groepen (verschillende leeftijden van 0 tot 4 jaar). Dat wil zeggen 

dat we de gezinssituatie hiermee nabootsen. Immers, als er in een gezin 

meerdere kinderen zijn hebben deze doorgaans ook verschillende leeftijden. 

Sommige locaties werken ook met een aparte groep voor baby’s. Als uw 

voorkeur hier naar uitgaat vraag er dan naar bij onze klantenservice. 
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De peuteropvang en de peuterspeelzaal
Vlietkinderen kent drie vormen van peuterwerk, de ‘gewone’ peuterspeelzaal, 

de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuterspeelzaal en de peuteropvang. 

Iedere vorm heeft zijn eigen bijzonderheden maar wat één ding betreft zijn 

ze alle drie gelijk, deze opvangvorm is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Peuteropvang

Deze opvangvorm biedt het beste uit twee werelden: de kinderdagopvang 

en de peuterspeelzaal. De peuteropvang is geopend van ’s morgens 08:00 

uur tot ‘s middags 13:30 uur gedurende de schoolweken. De dagindeling 

lijkt sterk op die van een ‘gewone’ peuterspeelzaal met uitzondering van de 

gezamenlijke lunch. 

De kinderen krijgen veel gelegenheid tot vrij spel en er is een activiteitenaanbod 

dat speciaal is toegespitst op deze leeftijdsgroep. Kinderen in deze leeftijd 

ontwikkelen zich enorm snel, van een peuter die net zijn eigen wil ontdekt 

tot een kind dat toe is aan de overstap naar de basisschool. 

Wij gebruiken voor peuters verschillende programma’s, zoals Puk & Ko, 

Piramide en/of EarlyBird om deze ontwikkeling te begeleiden en te 

stimuleren. Er is veel aandacht voor de taal, maar ook voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Rond een uur of tien eten de kinderen fruit en 

krijgen ze sap of water te drinken. 
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Rond 12:00 uur gaan de kinderen weer aan tafel voor een gezonde lunch. 

Er wordt veel gezongen, voorgelezen en natuurlijk is er volop ontwikkelings- 

en knutselmateriaal aanwezig. Buitenspelen is een vast onderdeel van 

de ochtend en af en toe maken de kinderen, onder begeleiding van de 

pedagogisch medewerkers (en soms van ouders), een uitstapje. 

Voor deze opvangvorm kunt u net als voor de dagopvang, kinderopvangtoeslag aanvragen 

via belastingdienst.nl/toeslagen. 

Peuterspeelzaal

De ‘gewone’ peuterspeelzaal is drie uur per dagdeel geopend. Er is vaak een 

vast dagritme net als bij de peuteropvang met de uitzondering dat de peuters 

níet lunchen op de peuterspeelzaal. Wel eten de kinderen gezamenlijk 

vers fruit, wordt er iets gedronken en een crackertje gegeten. Er is veel 

ruimte voor vrij spel, knutselen, zingen, voorlezen en buitenspelen. Iedere 

peuterspeelzaal beschikt over, op de leeftijd gericht, ontwikkelingsmateriaal. 

Er wordt gewerkt rond verschillende thema’s zoals de seizoenen en 

feestdagen. Vlietkinderen werkt ook in deze opvangvorm met goed opgeleide 

professionele pedagogisch medewerkers. 

Deze opvangvorm valt niet onder de kinderopvangtoeslag, u betaalt een kostendekkend tarief. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuterspeelzaal

De VVE peuterspeelzalen van Vlietkinderen werken met de programma’s zoals 

Piramide of Puk & Ko. Deze programma’s zijn ontworpen om ontwikkeling van 
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kinderen op alle gebieden te ondersteunen en te stimuleren. De programma’s 

werken met thema’s zoals ‘Kleding’, ‘Ziek zijn, beter worden’, ‘Groot en klein’ 

etc. De ontwikkeling van taal, woordenschat en een voorbereiding op het 

rekenen zijn belangrijke onderdelen. Piramide is een programma van CITO, 

kinderen die in een Piramidegroep zitten worden ook ‘getoetst’. Deze toets 

gaat natuurlijk spelenderwijs maar geeft wel inzicht in de ontwikkeling van 

het kind, wat gaat goed en wat kan er misschien beter. 

De VVE peuterspeelzalen zijn toegankelijk voor alle kinderen van 2 tot 4 

jaar. Maar, kinderen met een verwijzing van het consultatiebureau zijn extra 

welkom, omdat zij veel baat hebben bij het aangeboden programma. Ouders 

met een doorverwijzing vanuit het consultatiebureau betalen een aangepast 

tarief, wel wordt van hen verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan 

het programma en dat het kind 4 dagdelen de VVE peuterspeelzaal bezoekt. 

Gezamenlijk werken we aan een kansrijke start van het kind op de 

basisschool. Spelen = leren! Deze peuterspeelzalen zijn, net als de gewone 

peuterspeelzaal, 3 uur per dagdeel geopend, 4 dagdelen per week gedurende 

de schoolweken. 
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Contact tussen u en onze medewerkers
Wij vinden een goed contact tussen u en onze pedagogisch medewerkers 

belangrijk, omdat dit bijdraagt aan een evenwichtige balans tussen de 

kinderopvang/peuteropvang/peuterspeelzalen en thuis. Bij het brengen en 

halen van uw kind is er gelegenheid om informatie uit te wisselen. Natuurlijk 

kunt u dan ook vragen stellen. Als u behoefte heeft om uitgebreider over uw 

kind te praten dan kan dat natuurlijk ook. U kunt een afspraak maken met de 

pedagogisch medewerker of de clustermanager van uw locatie. De meeste 

locaties hebben een jaarlijkse ouderavond waar u ook gelegenheid heeft om 

over uw kind te praten met de pedagogische medewerkers van de groep van 

uw kind. 

Oudergesprek

Om de ontwikkeling van uw kind te volgen observeren wij jaarlijks het 

welbevinden van uw kind. De pedagogisch medewerkers van de groep 

nodigen u jaarlijks, (of vaker,  op uw of ons verzoek), uit om aan de hand van 

deze observaties te spreken over de ontwikkeling en het welbevinden van 

uw kind. U kunt de observaties van uw kind natuurlijk altijd inzien. Vraag er 

naar op uw locatie.

Mijn Vlietkinderen, uw ouderportaal

Dit is een veilige, persoonlijke internetomgeving, met diverse handige 

hulpmiddelen, om u op een verrassende manier te betrekken bij de opvang 

van uw kind. U heeft direct toegang tot ‘Mijn Vlietkinderen’ via uw desktop 

of via een App op uw mobiel of tablet. Zo krijgt u direct een beeld van een 
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opvangdag. Er is een digitaal ‘schriftje’ te vinden waarin u informatie kunt 

uitwisselen met de pedagogisch medewerkers van de groep. Er zijn foto’s en 

soms ook video’s om te bekijken. Daarnaast kunt u ons via Mijn Vlietkinderen 

direct een kort bericht sturen over uw kind. Via de ‘Mijn Vlietkinderen 

(Konnect)App’ kunt u altijd en overal de laatste foto’s bekijken en het schriftje 

lezen. Deze App is beschikbaar voor Android en Apple telefoons en tablets.

Pedagogische kwaliteit
Vlietkinderen hanteert een pedagogisch beleid dat van toepassing is voor alle 

opvangvormen. Wij voeren dit beleid uit aan de hand van zes uitgangspunten:

• Met alle respect

• Allemaal anders

• Op weg naar een zelfstandig bestaan

• De buitenwereld binnenhalen

• Geen angst voor ongebaande paden

• Kind met andere kinderen

In de brochure ‘Goed toegerust op ontdekkingsreis’ kunt u lezen over 

onze pedagogische kwaliteit. Deze brochure kunt u downloaden via  

www.vlietkinderen.nl of wordt u (op verzoek) toegezonden. Iedere locatie 

heeft op basis van bovenstaande pedagogische uitgangspunten ook een 

pedagogisch werkplan. Vraag er gerust naar! 
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Wilt u een actieve rol bij de 
kinderopvang van Vlietkinderen?
Er zijn twee mogelijkheden om als ouder een actieve rol te spelen in onze 

kinderopvangorganisatie:

1. De Decentrale Oudercommissie (DOC)

Deze oudercommissie is locatiegebonden. Zij overleggen regelmatig met de 

clustermanager over de dagelijkse gang van zaken op het kindercentrum.

2. De Centrale Ouderraad (COR)

Als lid van de COR praat u mee onder voorzitterschap van de directie van 

Vlietkinderen en heeft u een adviserende rol wat betreft beleidsontwikkeling 

op organisatieniveau.

Activiteiten en services
Vlietkinderen biedt een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten en 

services aan binnen de diverse opvangvormen. Gezond bewegen en een 

gevarieerd activiteitenaanbod vinden wij belangrijk. We werken zo veel 

mogelijk samen met lokale aanbieders op cultreel, creatief en sportief 

gebied. Voor onze kinderdagverblijven kunt u denken aan babymassage, 

peuterdans en muziekworkshops. Daarnaast bieden wij services zoals een 

gezonde warme maaltijd (extra tarief), een kapperservice en meer. Vraag 

naar de mogelijkheden op uw locatie!

Goed om te weten: luiers, fruit, broodmaaltijd en de gangbare merken flesvoeding zijn 

inbegrepen in het tarief. 

12
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Wat kunt u verder van 
ons verwachten?
Intake

Voordat de opvang start, ontvangt u een uitnodiging voor een 

intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de 

pedagogisch medewerkers van de groep/locatie waar uw kind geplaatst is. 

Daarnaast ontvangt u allerlei informatie over onze opvang.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van de pedagogisch medewerkers van de 

groep van uw kind en de clustermanager van de locatie.

Inval en stage

Vlietkinderen maakt gebruik van (gediplomeerde) invalkrachten wanneer 

vaste pedagogisch medewerkers ziek zijn of met vakantie. Alle locaties van 

Vlietkinderen zijn erkende leerbedrijven. Dit wil zeggen dat wij stagiaires 

opleiden. De stagiaires komen van verschillende opleidingen en zijn 

-afhankelijk van hun leerroute- op de groep aanwezig als pedagogisch 

medewerker (Beroeps Begeleidende Leerweg) of boventallig.

Sluitingsdagen

Vlietkinderen is het gehele jaar geopend met uitzondering van de erkende 

feestdagen, een studiedag voor onze medewerkers en afhankelijk van de 

dag, de eerdere sluiting bij Sinterklaas en Kerst. Rond november ontvangt u 

de sluitingsdagen/tijden van het komende jaar. 
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Samenwerking met het onderwijs

Een goed contact met de scholen waarmee wij samenwerken vinden 

we belangrijk. Tenslotte hebben we beide te maken met uw kinderen. 

We overleggen regelmatig met de schoolbesturen en communiceren op 

locatieniveau over de diverse opvangvormen en de overdracht.

Opmerkingen, suggesties, klachten? Bespreek ze met ons,  

wij luisteren naar u

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang.Daar 

zetten wij ons elke dag voor in. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden 

bent of een klacht heeft. Bij Vlietkinderen vinden wij het belangrijk om te 

weten waarover u ontevreden bent. Daarom luisteren we goed naar uw 

opmerkingen, suggesties en klachten. Hier leren wij van en het geeft ons de 

input die nodig is om onze opvang, waar mogelijk, te verbeteren

Wat kunt u doen?

Bespreek uw klacht met de (pedagogisch) medewerker of clustermanager/

leidinggevende. Vaak leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks 

spreekt met degene die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt of daar 

verantwoordelijk voor is. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, 

dan verwijzen zij u door naar de interne klachtenprocedure van Vlietkinderen. 

Deze kunt u vinden op onze website.

Externe klachtenprocedure 

Kan de klacht, of de oorzaak ervan niet worden opgelost met de 

betrokkenen van Vlietkinderen, dan kan het geschil worden voorgelegd 

aan de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie 

geeft advies en waar nodig zorgen zij voor bemiddeling. Voor meer 

informatie kunt u terecht op: www.klachtenloket-kinderopvang.nl of https://www.

degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/. Op onze website 

vindt u een verwijzing naar het klachtenloket kinderopvang.
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Tevreden? Dat horen wij graag!

Wij hechten veel belang aan uw mening over onze kinderopvang. Heeft 

u opmerkingen, aanbevelingen of een suggestie? U kunt uw mening over 

onze opvang geven via het klanttevredenheidsonderzoek, www.tevreden.

nl. U ontvangt met enige regelmaat een (korte) vragenlijst van ons met 

het vriendelijk verzoek uw mening te geven. Uw mening is belangrijk om 

de kwaliteit van onze opvang voortdurend te meten en waar mogelijk te 

verbeteren. 

Tot slot, naar de basisschool!
Als uw kind 4 jaar wordt gaat er een nieuwe fase in, voor uw kind maar 

ook voor u! Misschien gaat u wel gebruik maken van (onze) buitenschoolse 

opvang. Goed om te weten dat Vlietkinderen bij nagenoeg alle 

basisscholen in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen, buitenschoolse 

opvanglocaties heeft met dezelfde kwaliteit die u gewend bent bij de dag- 

peuteropvang en de peuterspeelzalen. Als u gebruik wilt maken van onze 

buitenschoolse opvang en/of tussenschoolse opvang hoeft u alleen de 

basisschool van uw keuze aan ons door te geven. Bij een aantal locaties is 

het mogelijk om opvang voor schooltijd (VSO vanaf 07:30 uur) af te nemen. 

Ook vakantieopvang behoort tot de mogelijkheden. 

Kortom, u bent van harte welkom bij Vlietkinderen en wij wensen u en 

uw kind(eren) een fijne tijd bij ons!
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