
Vlietkinderen heeft verschillende kinderdagverblijven in Leidschendam, 
Voorburg en in Den Haag (Leidschenveen). We werken bijna overal met 
‘verticale’ groepen. Dit wil zeggen, groepen met kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar. Daarnaast heeft Vlietkinderen op een paar locaties babygroepen 
waar alleen de allerkleinsten worden geplaatst. Kom gerust eens bij ons 
langs, vraag een rondleiding aan of loop gewoon even binnen. 

Buitenschoolse opvang
Je kunt het je nu nog niet voorstellen maar er komt een moment dat je 
kleintje 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Dan is het fijn om te we-
ten dat Vlietkinderen bij de meeste basisscholen in Leidschendam-Voorburg 
en in Leidschenveen ook locaties heeft voor buitenschoolse opvang (voor, 
tussen, en na schooltijd).

Wil je meer weten? Bezoek onze website, www.vlietkinderen.nl, of neem 
contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl / 070 317 59 59, je kunt 
vrijblijvend al je vragen stellen. 

Natuurlijk kun je ook een rondleiding aanvragen, je bent van harte welkom!

Volg ons op  

Een kindje 
(op komst?)
 Van              gefeliciteerd!
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Een kindje op komst? Van harte gefeliciteerd!

Gefeliciteerd! Als je in verwachting bent, dan verandert er nogal wat voor 
jou en je partner. Je zult allerlei dingen moeten regelen. De verloskundige 
bezoeken, een babykamer inrichten, namen bedenken, geboortekaartjes 
uitzoeken en nog veel meer natuurlijk. Maar je zult waarschijnlijk ook gaan 
nadenken hoe je straks, als de baby geboren is, je werk en daarmee de 
opvang van je kindje gaat regelen. Wij hebben een paar tips voor je waar 
je, in je zoektocht naar veilige en goede kinderopvang, aan moet denken.  

Voelt het goed? 
Hoe kies je de juiste kinderopvang voor je kindje? Dat gaat meestal puur 
op gevoel. Soms hoor je van vriendinnen, de buurvrouw, familie: “Je moet 
daar eens gaan kijken, daar hebben we zo’n goede ervaring mee!”. Maar, je 
moet vooral ook zelf ervaren of die aanbevolen organisatie/locatie wel past 
bij jouw wensen. 
Als je bij een kinderdagverblijf binnenloopt moet de sfeer je aanspreken. 
Aan de manier waarop je ontvangen wordt door de pedagogisch medewer-
kers merk je al snel of het ‘goed voelt’. 

Veiligheid en kwaliteit
Bij een eerste bezoek aan een dagverblijf; een kennismakingsgesprek en/
of rondleiding denk je er misschien niet zo snel aan, maar veiligheid en de 
(pedagogische) kwaliteit van de opvang zijn natuurlijk belangrijke aspecten. 
Vraag bijvoorbeeld eens hoe wordt omgegaan met de toegang tot het 
dagverblijf. Vlietkinderen werkt bijvoorbeeld met ‘tags’ een veiligheids-
systeem waarmee alleen ouders en medewerkers toegang hebben tot het 
dagverblijf. 
Wat de kwaliteit van de opvang betreft, bij ons kun je ervan uit gaan dat dit 
goed op orde is. Vlietkinderen voldoet in alle opzichten aan wet- en regel-
geving. Onze pedagogische kwaliteit ga je eigenlijk pas echt ervaren als je 
regelmatig je kindje bij ons brengt. Je kunt natuurlijk onze pedagogische 
werkwijze lezen in de brochure ‘Goed toegerust op ontdekkingsreis’. 
En, iedere locatie heeft haar eigen pedagogisch werkplan, vraag ernaar!
De dagverblijven van Vlietkinderen werken met ontwikkelingsstimulerende 

programma’s zoals Uk & Puk, Piramide en EarlyBird. Dit laatste is een En-
gelstalig programma. Onze pedagogisch medewerkers zijn volledig gecertifi-
ceerd voor deze programma’s.

Locatie 
• Kies je voor kinderopvang dichtbij huis of juist in de buurt van het werk? 
•  Kies je voor een dagverblijf in een kindercentrum waar je kleine later 

ook naar de buitenschoolse opvang en naar school gaat? 
•  En, ook niet onbelangrijk, is het goed bereikbaar en kun je er makkelijk 

parkeren?

Hoe ziet de groep er uit?
De groepssamenstelling kan per groep/kinderdagverblijf anders zijn. Daarbij 
is de kinderopvang wel gehouden aan wet en regelgeving natuurlijk. Dat 
wil zeggen, er moeten voldoende gediplomeerde medewerkers aanwezig 
zijn op een bepaald aantal kinderen. Wordt er gewerkt met horizontale 
of verticale groepen? Horizontaal wil zeggen: ingedeeld naar leeftijd. In 
verticale groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden, waardoor dit 
meer lijkt op een gezinssituatie.

Heb je als ouder een stem?
•  Hoe heeft het kinderdagverblijf de inspraak van ouders geregeld? Hoe 

worden ouders/verzorgers betrokken bij de opvang?
• Is er een oudercommissie en zijn er bijvoorbeeld ook ouderavonden? 
• Hoe worden ouders geïnformeerd over de opvang? 

Past het dagverblijf bij je levensstijl?
•  Wordt er gewerkt op basis van pedagogische uitgangspunten en kun jij 

je daarin vinden? 
• Kun je je vinden in het dagritme dat in de groepen wordt gehanteerd? 
• Hoe gaat het dagverblijf om met voeding? 
• En hoe wordt omgegaan met zieke kinderen? 
• Sluiten de openingstijden goed aan op je/jullie werktijden? 

Vraag het gerust, het is belangrijke informatie voor jullie!


