
Ruildagenbeleid 

Het opnemen van een ruildag is een extra service die wij u graag bieden. Het ruilen van een dag is 
kosteloos. 

Wij hanteren de volgende ‘spelregels’: 

- Ruildagen dienen uiterlijk 48u van tevoren aangevraagd te worden via het online 
ouderportaal of Mychapp. 

- Het ruilen van de dag dient binnen een maand plaats te vinden (4 weken vóór of na de te 
ruilen datum).  

- Het kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien er geen plaats is op de 
eigen groep, wordt er in overleg met u voor een andere groep gekozen. 

- Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op 
de aangevraagde ruildag nog niet bereikt is. 

- Ruildagen zijn kindgebonden, en niet over te dragen aan broertjes of zusjes. 
- U kunt alleen compleet afwezige dagen/dagdelen ruilen en niet enkele gemiste uren, omdat 

u uw kind eerder ophaalt of later brengt. 
- Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden. 
- Ruilen kan alleen binnen het geldende contract (u kunt een dag die valt in de schoolweken 

alleen ruilen voor een andere dag die valt in de schoolweken, u kunt een dag die valt in de 
vakantieweken alleen ruilen voor een andere dag in vakantieweken. 

- Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, 
conform de CAO gesloten is (bijv. Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 
2e Pinksterdag, Kerst en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag. 
 

De grenzen van onze ruilservice.  
 
Ruilen is een service van onze kant. U kunt er geen rechten aan ontlenen.  
Op de vaste dag rekenen wij op uw kind, wij zetten dan ook het volgens de wet verplichte aantal 
pedagogisch professionals in.  
Levert u een vaste dag in?  
Dan betekent dit dat we alsnog dezelfde hoeveelheid professionals moeten inzetten. Het toekennen 
van een ruilaanvraag kan alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. 
Voor ruilen zetten we dus geen extra pedagogisch professionals in.  

Ons systeem houdt rekening met de wet- en regelgeving.  
Dat wil zeggen dat:  

• Er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie en de groep opgevangen 
mag worden.  

• De verhoudingen tussen het aantal pedagogisch professionals en het aantal aanwezige kinderen 
niet overschreden mag worden.  

Hierdoor komt het vaak voor dat we niet aan een ruilaanvraag kunnen voldoen. 


