
Checklist voor  
jouw rondleiding  
bij Kindergarden

Er komt veel informatie op je af als je op 
zoek gaat naar kinderopvang. Wij helpen 
je graag bij het maken van jouw keuze. 
Met deze checklist weet je waar je op moet 
letten, zodat je straks zonder zorgen je kind 
naar de opvang brengt!

Een goed gevoel
 ▢ Wat is mijn eerste indruk van de sfeer: veilig, 
vertrouwd, liefdevol? 

 ▢ Wat vind ik van de groepsruimtes en van de tuin?

 ▢ Hoe gaan de pedagogisch medewerkers met mij en 
mijn kindje om?

 ▢ Hoe ziet de wenperiode eruit?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

Vestiging & openingstijden
 ▢ Hoe lang ben ik onderweg naar de vestiging?

 ▢ Is er voldoende ruimte voor mijn auto of fiets?

 ▢ Kan ik de kinderwagen achterlaten?

 ▢ Tussen welke tijden kan ik mijn kind brengen en 
ophalen?

 ▢ Is er een wachtlijst voor de dagen waarop ik 
opvang zoek?

 ▢ Kan ik dagen ruilen of extra afnemen?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

Kwaliteit
 ▢ Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op de 
groep? Zijn dit vaste medewerkers?

 ▢ Zijn er ondersteunende medewerkers?

 ▢ Krijgt mijn kind een eigen mentor?

 ▢ Welke veiligheidsvoorzieningen zijn er op de 
vestiging?

 ▢ Kan ik het inspectierapport inzien?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

Dagritme

 ▢ Hoe ziet het dagritme eruit op de vestiging?

 ▢ Hoe is het eten en drinken geregeld? Is er 
bijvoorbeeld een warme maaltijd?

 ▢ Hoe wordt er omgegaan met bepaalde 
dieetwensen of een ander ritme?

 ▢ Waar en wanneer slaapt mijn kind? 

 ▢ Krijgt mijn kind genoeg tijd en ruimte om te spelen? 

 ▢ Hoe vaak gaan de kinderen naar buiten? 

RUIMTE VOOR NOTITIES
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Groepen

 ▢ Hoeveel groepen zijn er op de vestiging?

 ▢ Hoe groot zijn de groepen?

 ▢ Zijn er groepen met leeftijdsgenootjes (horizontaal) 
of met alle leeftijden bij elkaar? (verticaal) Waarom 
is hiervoor gekozen?

 ▢ Wat is de gedachte achter de inrichting van de 
groepsruimtes en de tuin?

 ▢ Is er voldoende te doen en ontdekken voor alle 
leeftijden?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

Beleid & pedagogiek
 ▢ Spreekt het pedagogisch beleid me aan?

 ▢ Wat zijn de pedagogische doelen? Is er een eigen 
pedagogisch programma?

 ▢ Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kindje 
gestimuleerd?

 ▢ Is het speelgoed uitdagend genoeg voor elke 
leeftijdsfase?

 ▢ Is er een voedingsbeleid? Hoe ziet dat eruit?

 ▢ Welke activiteiten worden er georganiseerd,  
zowel binnen als buiten?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

 

  

Kosten

 ▢ Wat kost de opvang per uur?

 ▢ Wat zit wel en niet bij het tarief inbegrepen? 

 ▢ Wat moet ik zelf wel/niet meegeven?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

Communicatie
 ▢ Hoe word ik tijdens opvangdagen op de hoogte 
gehouden? 

 ▢ Hoe is de overdracht bij het brengen en halen van 
mijn kind?

 ▢ Zijn er oudergesprekken over de ontwikkeling van 
mijn kind?

 ▢ Hoe word ik als ouder in ruimere zin betrokken bij 
de opvang? Is er een oudercommissie?

RUIMTE VOOR NOTITIES

 

 


