
Een fijne plek voor kinderen, 
zekerheid voor ouders

Welkom
in de wereld van kindeRdam

Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar



Heerlijk kliederen met zand en 

water, een hut bouwen met takken 

die je zelf hebt verzameld, met 

je regenlaarsjes stampen in de 

plassen, met elkaar genieten van 

een lekkere boterham of vers fruit, 

gezellig liedjes zingen en, eenmaal 

moe gespeeld, ontspannen luiste-

ren naar een voorleesverhaaltje, 

tot je langzaam wegdoezelt...  

Het zou zomaar een dag kunnen 

zijn op een van de kinderdag- 

verblijven van kindeRdam.

Als u het ouderschap wilt combineren met 
werken of studeren, is uw kind bij kindeR-
dam in goede handen. Ouders vertrouwen 
ons hun kostbaarste bezit toe en wij doen 
ons uiterste best dat vertrouwen waar te 
maken. Iedere dag opnieuw.

Kinderopvang is een serieuze zaak. Wij de-
len immers voor een paar dagen per week 
samen met u de opvoeding van uw kind. 
En hoewel niets de zorg van een ouder 
kan evenaren, zijn wij ervan overtuigd dat 
kinderopvang een zinvolle bijdrage kan 
leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 

KIndeRdam is de wereld in het klein. Op 
onze kinderdagverblijven heerst een 
prettige, huiselijke sfeer. De kinderen eten 
samen en delen samen. Er wordt gezon-
gen en voorgelezen, er wordt getroost bij 
verdriet en er wordt gelachen. We ruimen 
met elkaar de tafel af na het eten en doen 
soms met elkaar boodschappen. En er 
wordt vooral veel gespeeld; als het weer 
maar enigszins mee zit, het liefst buiten in 
onze mooie tuinen.
 
Pedagogische visie
Per locatie wordt een specifieke invulling 
gegeven aan de pedagogische visie van 
kindeRdam. U kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor een kinderdagverblijf met een antro-
posofische benadering, voor de methode 
van Reggio Emilia, voor de ideeën van 
Jenaplan of voor een natuurconcept, maar 
ook voor een ‘gewoon’ kinderdagverblijf 
van kindeRdam bij u in de buurt. 

Veel van onze kinderdagverblijven werken 
met de methode Ben ik in beeld, en als 
onderdeel daarvan met Puk en Ko. Met 
deze pedagogische programma’s worden 
kinderen tot vier jaar speels voorbereid 
op de basisschool. Taalontwikkeling is 
daarvan een belangrijk onderdeel. Ook 
volgen de pedagogisch medewerker de 
ontwikkeling en sociale vaardigheden van 
de kinderen.



De dagelijkse gang van zaken 
Voor kinderen is het leven een grote ont-
dekkingsreis. Zij ontdekken hun talenten 
en hoe zij deze moeten gebruiken. Zij 
leren zelfstandig te zijn, zelf keuzes te ma-
ken en beslissingen te nemen. KindeRdam 
levert graag een positieve bijdrage aan  
de ontwikkeling van kinderen tot even-
wichtige mensen. 

Natuurlijk horen er bij die grote ontdek-
kingsreis ook regels. Duidelijke regels 
bieden houvast, stimuleren het zelfver-
trouwen en leren kinderen op respectvolle 
wijze met elkaar om te gaan. Zo hechten 
wij bij kindeRdam veel waarde aan goede 
omgangsvormen en leren wij de kinderen 
op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 
om te gaan. Onze pedagogisch medewer-
kers geven daarin met hun gedrag het 
goede voorbeeld. Zij praten met de kinde-
ren en luisteren naar hen, maar stellen ook 
grenzen. Op die manier bouwen zij samen 
met u aan de toekomst van uw kind.

Openingstijden
Zeker voor kinderen zijn regels duidelijk 
als iedereen zich eraan houdt. Daarom 
vragen wij ook ouders rekening te houden 
met onze regels. Bijvoorbeeld met onze 
openingstijden. De kinderdagverblijven 
van kindeRdam zijn open van 7.30 tot 
18.00 uur. Als u uw kind regelmatig te laat 
brengt of te laat ophaalt, geeft dit onrust 
in de groep. 

Sommige locaties bieden vervroegde en/
of verlengde opvang. Hieraan zijn extra 
kosten verbonden. 

Eten en drinken
Wij gaan ervan uit dat uw kind heeft ont-
beten als u het brengt. De rest van de dag 
zorgen wij voor eten, drinken en fruit. 
Deze vast terugkerende eet- en drink-
momenten zorgen voor het ritme en de 
regelmaat in de groep.  

Voor kinderen van 10 weken tot 12 maanden 
gebruiken wij in principe standaard baby-
voeding. Dit kan per locatie verschillen. 
Vanaf een jaar drinken de kinderen half- 
volle melk. Voor de oudere kinderen zor-
gen wij voor een afwisselend weekmenu. 

Als uw kind speciale voeding nodig heeft, 
kunt u deze zelf meegeven. Dit geldt zo-
wel voor de baby’s als voor de peuters. 

Luiers
Behalve de lunch, gezonde tussendoortjes 
en fruit zijn ook luiers inbegrepen in de 
uurprijs van kindeRdam.

Verjaardagen
Van verjaardagen maken wij een gezellig 
feestje. Als u wilt, mag uw kind trakteren 
op zijn of haar verjaardag. Wij verzoeken u 
dan een bescheiden en gezonde traktatie 
mee te geven, zoals fruit of een stukje 
worst of kaas, en geen snoepgoed.

Activiteiten 
Er wordt veel buiten gespeeld, maar ook 
binnen hebben de kinderen volop ruimte 
om met elkaar te spelen. Er is uitdagend 
speelgoed, passend bij de verschillende 
ontwikkelingsfasen van de kinderen. De 
verschillende speelhoeken zorgen voor 
rust en structuur. Soms maken we een uit-
stapje; wij vragen hiervoor zoveel mogelijk 
vooraf toestemming van ouders.



Slapen
In een dag vol spel en activiteiten geeft 
een middagdutje weer nieuwe energie. 
Als uw kind overdag nog slaapt, is de 
eigen knuffel natuurlijk ook welkom. 

Kwaliteit in opvang
De locaties van kindeRdam voldoen aan 
de kwaliteitseisen uit het convenant  
Kwaliteit Kinderopvang en werken alle  
volgens dezelfde richtlijnen. Iedere locatie 
werkt met een pedagogisch werkplan 
waarin onder andere de dagelijkse acti-
viteiten zijn opgenomen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de leeftijdsfase, 
behoeften en interesses van de kinderen. 
Onze pedagogisch medewerkers doen er 
alles aan uw kind zich thuis te laten voelen 
in de groep. 

Groepsindeling en pedagogisch 
medewerkers 
De groepsgrootte is volgens de voorschrif-
ten die zijn vastgelegd in het convenant 
Kwaliteit Kinderopvang en varieert van 
9 tot 16 kinderen. In elke groep werken 
iedere dag twee gediplomeerde pedago-
gisch medewerkers. De locatiemanager 
coördineert de dagelijkse gang van zaken, 
begeleidt het team en draagt zorg voor de 
beleidsuitvoering.

Sommige locaties werken met horizontale 
groepen: babygroepen van 10 weken tot 2 
jaar en peutergroepen van 2 tot 4 jaar.
Andere locaties werken met verticale groe-
pen, waarbij kinderen van 10 weken tot  
4 jaar met elkaar in een groep zitten.  En er 
zijn locaties die werken met beide vormen.

Contact met ouders 
Een goed contact tussen pedagogisch  
medewerkers en ouders helpt uw kind zich 
prettig te voelen op de opvang. Meestal is 
er contact als u uw kind komt brengen en 
halen. U kunt aan de pedagogisch mede-
werkers dan meteen zaken doorgeven die 
zij moeten weten over uw kind.
Soms kunnen ouders ’s ochtends even 
een kopje thee of koffie blijven drinken. 
Er is dan ook gelegenheid om met de pe-
dagogisch medewerkers te praten. Bij het 
ophalen kunt u informeren hoe het met 
uw kind is gegaan overdag. Hebt u meer 
tijd nodig, dan kunt u altijd een aparte 
afspraak maken met de pedagogisch 
medewerker.
Daarnaast is er op iedere locatie een 
mededelingenbord met gegevens die 
voor ouders van belang zijn, ontvangt u 
regelmatig een krantje met nieuws van 
de locatie en worden er ouderavonden 
georganiseerd.

Ieder kind heeft talenten.

Wij bieden kinderen 

de ruimte  hun taltenten 

te ontdekken en te ontplooien. 



Onze uurprijs is ook inclusief hulp door 
onze plaatsingsmedewerkers bij uw 
aanvraag Kinderopvangtoeslag, als u dit 
wenst. Ook betaalt u geen extra kosten 
voor inschrijving. Zo weet u bij kindeRdam 
precies waar u aan toe bent. 

Inschrijven
Voor meer informatie of inschrijving kunt 
u contact opnemen met onze Plaatsings-
afdeling op het Centraal Bureau. Onze 
adviseurs vertellen u graag over de moge-
lijkheden en beschikbare plaatsen. Zij zijn  
op werkdagen bereikbaar op telefoon-
nummer 010 44 300 33. 

U kunt ook mailen naar:
• planning@kindeRdam.nl (voor onze 
locaties in Rotterdam noord) of 
• plaatsingen@kindeRdam.nl (voor onze 
locaties in Rotterdam zuid). 

Wilt u meer informatie over een van onze 
locaties, of wilt u eens komen kijken? Bel 
dan gerust en maak een afspraak voor een 
vrijblijvend gesprek en een rondleiding. 
U bent van harte welkom in de wereld van  
kindeRdam.

Kindvolgsysteem
Onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het 
kindvolgsysteem, waarbij de pedagogisch 
medewerkers regelmatig alle kinderen 
observeren. De resultaten bespreken 
zij met u tijdens een oudergesprek. Het 
verslag van de observatie komt vervol-
gens in het kinddossier. De pedagogisch 
medewerkers leggen zo’n dossier aan van 
elk kind, vanaf het begin van het verblijf. In 
het dossier zijn ook andere gegevens van 
uw kind opgenomen, zoals speciale voe-
dingsvoorschriften en door u getekende 
formulieren. 

Oudercommissie
Wilt u meer betrokken zijn bij de opvang 
van uw kind, dan kunt u denken aan de 
oudercommissie. De locatiemanager kan 
u hierover informeren. Alle ouders/ouder-
commissies worden weer vertegenwoor-
digd in een Centrale Ouderraad.

All inclusive uurprijs
Zoals gezegd, zorgt kindeRdam voor baby- 
melk, de lunch, gezonde tussendoortjes, 
fruit en luiers. 



Informatie 
Voor meer informatie over onze verschil-
lende soorten dienstverlening en onze 
werkwijze kunt u onderstaande informatie-
folders opvragen. U kunt deze ook down-
loaden via onze website.  
• Kijk in de wereld van kindeRdam  

informatie over: 
- de verschillende soorten opvang
- de werkwijze van kindeRdam
- de verwachtingen die kindeRdam heeft 

van u als ouder
Dit informatieboekje ontvangt u ook als u 
een contract afsluit met kindeRdam.
• Buitenschoolse opvang: informatie over 

voor- en naschoolse opvang 
• Kinderopvang Plus: informatie over op-

vang voor kinderen die extra zorg en 
   aandacht nodig hebben 

• Peuterspeelzalen
• Gastouderopvang

Op het kinderdagverblijf ontvangt u een 
folder met informatie over de locatie.

Groot in het kleine 
Met ruim 20 kinderdagverblijven, ruim 20 
BSO’s, Plusopvang, 7 peuterspeelzalen en 
een gastouderbureau is kindeRdam een 
van de grootste organisaties op het gebied 
van kinderopvang in Rotterdam. Maar bo-
venal biedt kindeRdam een fijne plek voor 
kinderen en zekerheid voor ouders. 

Overzichten van onze kinderdagverblijven, 
BSO’s en peuterspeelzalen en andere 
informatie over kindeRdam en onze 
opvang vindt u op www.kindeRdam.nl 
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