
 
 

 

Ruil / extra dagen beleid  

Ruilen 

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag? Dan willen 

we u graag tegemoet komen. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de 

kinderopvang en buitenschoolse opvang Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig 

voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan 

echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Wij 

bieden deze mogelijkheid.      Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat de mogelijkheid tot ruilen 

geen recht betreft maar een extra service, waarbij wij wel trachten aanvragen zoveel mogelijk 

te honoreren. 

 

Voorwaarden 

 De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden 

ingezet.  

  Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen 

met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang.                                            

 Voor meerdere kinderen, moet er  voor ieder kind apart een aanvraag ingediend 

worden  

 Ruilen van dagen is mogelijk binnen vier weken voor of na de te ruilen dag.                                  

 Op dagen met een hoge bezettingsgraad is ruilen helaas vaak niet mogelijk en/ of 

gebeurt het dat er soms op zeer korte termijn uitsluitsel gegeven kan worden. Dit komt 

doordat er dan pas ruimte ontstaat als gevolg van bijv. ziekte.     

 Indien het niet lukt ,binnen deze periode, de ruildag op een ander moment op te 

nemen, vervalt deze dag.                                                                                                   

 Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale 

groepsgrootte volgens de wet kinderopvang, op de aangevraagde ruildag(deel) nog 

niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;                                                                                                                                                              

 Er wordt geen extra personeel ingezet om het ruilen op een bepaalde dag mogelijk te 

maken (bv in vakantieperiodes wordt vooraf de personeelsbezetting afgestemd op het 

aantal aanwezige kinderen. Ruilen is alleen mogelijk als er binnen de vastgestelde 

personeelsbezetting nog ruimte is voor opvang van extra kinderen)                                                                                                                                                                  

 Ruilen van dagen, waarop de opvangvoorziening niet geopend is (zoals nationale 

feestdagen en extra sluitingsdagen) is niet mogelijk;                                                                                                                             

 Een al eerder aangevraagde extra dag, kan niet met terugwerkende kracht omgezet 

worden in een ruildag                                                                                                                                                                     

 De aanvraag om te ruilen dient door middel van het “aanvraagformulier ruilen”op de 

website aangevraagd te worden voor dat het ruilen plaats vindt                                                                                                                          

 Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde 

dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder zal worden aangeboden.                                                                                

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

De procedure 

 

Op de website kunt u de aanvraag voor een ruiling / extra dag aanvragen.  

 

Verzoeken tot ruiling kunnen op ieder moment aangevraagd worden.  

 

Verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag. 

 

De groepsleiding deelt vervolgens aan de ouder mede of de ruil / extra dag wel of niet 

mogelijk is.  

 

Indien u een ruiling geregeld heeft, en u wilt hier toch geen gebruik van maken dient u dit een 

week van te voren kenbaar te maken bij de groepsleiding.  

 

Geeft u uw kind op voor extra dag en wordt de extra dag toegekend dan kunt u nog afmelden 

tot één week voor de betreffende dag, daarna worden de kosten altijd in rekening gebracht, 

ook al komt het kind niet.  

 


