
Het aanbod aan kinderdagverblijven is groot en waar 

ze zich in onderscheiden is niet altijd duidelijk. Hoe 

beslis je wat de juiste plek is voor je kind? 

CompaNanny zet de belangrijke punten voor je op 

een rij. Zo weet je waar je tijdens een rondleiding op 

moet letten om een weloverwogen keuze maken! Is de locatie goed bereikbaar? 

Hoeveel tijd kost het om je kind straks te 

brengen en halen?

Kun je je fiets makkelijk kwijt en zijn er 

voldoende parkeerplekken? 

Is er een park of bos in de buurt waar de 

kinderen buiten kunnen spelen? 

Wat eten en drinken baby’s en wat eten peuters? 

Zijn er warme maaltijden?

Zijn er gezonde tussendoortjes?

Wordt er rekening gehouden met allergieën?  

Zijn er vaste tijden voor eten en drinken?

Hoe ziet een dag op de opvang er ongeveer uit? 

Wat voor speelgoed wordt aangeboden op de groep en waarom?

Met welke materialen worden kinderen buiten uitgedaagd? 

Worden er wel eens uitstapjes georganiseerd?

Hoe worden de kinderen vervoerd naar de uitstapjes? 

Hoe verloopt een overdracht al je je kind komt brengen en halen?

Is er een app waar het dagritme van je kind in wordt bijgehouden?

Worden er wel eens foto’s gemaakt? 

Hoe word je op de hoogte gehouden van belangrijke informatie?

Zijn er oudergesprekken over de ontwikkeling van je kind?

Zijn er ouderavonden? 

Is er een wachtlijst voor deze locatie? 

Wat zijn de openingstijden? 

Is het mogelijk om dagen te ruilen?

Hoe gaat het proces verder als je een plek wilt? 

Hoe voelt de sfeer op de vestiging? 

Is er een rustige plek voor baby’s? 

Zijn het groepen met kinderen van dezelfde leeftijd of gemengde groepen?

Wat is je gevoel bij de pedagogisch medewerkers?

Oogt de locatie schoon? 

Hoe wordt er gezorgd voor voldoende aandacht voor ieder kind? 

Is er een rustige slaapplek? 

Is er een tuin? 
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ZO WEET JE OF EEN KINDEROPVANG
VOLDOET AAN JOUW WENSEN

DE RUIMTES EN INRICHTING

DE COMMUNICATIE

PRAKTISCHE ZAKEN

WAT ETEN DE KINDEREN?

HET AANBOD VAN ACTIVITEITEN

DE LOCATIE
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