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Opvang in stamgroepen 

Stamgroepen binnen Kinderdagverblijf Het Boerderijtje 

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse 

opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep 

kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze 

regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere 

groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.  

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?  

Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep 

geplaatst worden:  

Op verzoek, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.  

Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om pedagogische redenen. De 

medewerkers op de groep brengen u op de hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging 

van de stamgroep van uw kind.    

Indien voor een aangevraagde ruil dag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.  

Indien voor een aangevraagde extra opvang dag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw 

kind.  

Er zijn verschillende manieren om uw toestemming eenmalig of voor langere periode te geven 

voor het plaatsen op twee stamgroepen: 

met het ondertekenen van het intakeformulier 

via het toestemmingsformulier “stamgroep” 

Wanneer worden stamgroepen samengevoegd?  

Uiteraard zal bij het samenvoegen ook dan voldaan worden aan de kind-leidster ratio. Tijdens 

het openen en sluiten zullen de kinderen eerst samen met kinderen uit een andere stamgroep 

(“De Geitjes”) starten, teneinde om 9.00 uur de groepen weer te splitsen en aan het einde van 

de dag (als de eerste leidster naar huis gaat) weer samen te gaan . Ouders worden goed 

geïnformeerd over waar en in welke groep de kinderen worden opgevangen en waar ze weer 

kunnen worden opgehaald. 

Tevens kan er bij een lagere bezetting op groepen er voor gekozen worden om groepjes 

kinderen buiten hun stamgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer 

keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke 

activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd met dezelfde 

interesse.   

http://www.skpc.nl/hoofdmenukinderdagverblijvenwerkwijze-kinderdagverblijven-samenvoegen-van-groepen.htm
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Het dagprogramma op de groepen van het kinderdagverblijf is min of meer gelijk. Daardoor is 

de werkwijze op een (samengevoegde) groep voor de kinderen herkenbaar. De continuïteit 

voor de kinderen is zo gewaarborgd. Pedagogisch medewerkers van de andere groep zijn 

bekende en vertrouwde personen voor de kinderen, omdat Het Boerderijtje een kleinschalige 

kinderopvang is. 

De wet verplicht ons om schriftelijke toestemming van ouders te vragen voor het plaatsen van 

een kind in een tweede stamgroep. Deze situatie kan dus ook optreden ten gevolge van het 

samenvoegen van groepen. Met het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier 

“stamgroep” geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan.  

Op de contract en factuur staat vermeld welke stamgroep uw kind structureel is geplaatst. De 

medewerkers op de groep of de directie informeren u over de eventuele incidentele of 

tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen.  

Bij de samengestelde groep kan van de reguliere groepsgrootte worden afgeweken, waarbij 

uiteraard wel altijd wordt uitgegaan van de vastgestelde kwaliteitsregels van de Wet 

Kinderopvang.  

Op de volgende pagina vindt u de tekst uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang! 
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Beleidsregels kwaliteit kinderopvang stamgroepen  

1. Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen, met dien verstande dat in een 

groep:  

a. in de leeftijd tot één jaar gelijktijdig ten hoogste twaalf kinderen aanwezig zijn;  

b. in de leeftijd tot en met drie jaar gelijktijdig ten hoogste zestien kinderen aanwezig zijn, 

waaronder ten hoogste acht kinderen in de leeftijd tot één jaar.  

 

2. De houder deelt de ouder en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en 

welke beroepskrachten op welke dag aan welke groep zijn toegewezen.  

 

3. Aan een kind worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per 

dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de groep van dat kind. Deze 

beroepskrachten zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders van het kind.  

 

4. Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepruimtes.  

 

5. Het vierde lid is niet van toepassing bij speciale activiteiten. 

 

6. Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op kinderen die gebruik maken 

van opvang op dagen die per week verschillen.  

 

7. Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 

feitelijke aanwezige kinderen ten minste:  

a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;  

b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;  

c. één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;  

d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.  

 

8. Het aantal beroepskrachten, bedoeld in het zevende lid, bij een gemengde 

leeftijdsgroepwordt bepaald aan de hand van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën 

geldende maximale aantallen kinderen, waarbij aan het eind van de berekening naar 

boven kan worden afgerond.  

 

9. Indien kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroep verlaten, is het eerste lid niet van 

toepassing.  
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10. Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 

geboden, kunnen, in afwijking van het zevende, achtste of negende lid, voor ten hoogste 

drie uren per dag, met uitzondering van de uren tussen 9.30 en 12.30 uur en 15.00 en 

16.30 uur, minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande dat ten minste 

de helft van het aantal beroepskrachten, vereist op grond van het zevende of achtste 

lid, wordt ingezet. In de periode vóór 9.30 uur en na 16.30 uur kan de in de eerste volzin 

bedoelde afwijkende inzet van beroepskrachten ten hoogste anderhalf uur 

aaneengesloten bedragen en in de (pauze)periode tussen 12.30 uur en 15.00 uur, ten 

hoogste twee uren aaneengesloten en niet langer dan de duur van de middagpauze. 

  

11. Indien op grond van het tiende lid slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet, dient ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 

volwassene in het kindercentrum aanwezig te zijn.  

 

12. Indien op grond van het zevende of achtste lid slechts één beroepskracht in een 

kindercentrum aanwezig is, dan dient de ondersteuning van deze beroepskracht door 

een andere volwassene in geval van calamiteiten te zijn geregeld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Opvang in stamgroepen 

               

Kinderdagverblijf 
Het Boerderijtje 

      

         
 
 

Versie: 11-05-2017 

 

               Toestemmingsformulier “stamgroep” 
 

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang in één vaste 

groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een 

‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. 

Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een 

andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.  

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?  

Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede 

stamgroep geplaatst worden:  

 Op uw verzoek, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in 
dezelfde groep.  

 Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om 
pedagogische redenen. De medewerkers op de groep brengen u op de 

hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging van de stam/basisgroep van 
uw kind.    

 Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste 

stam/basisgroep van uw kind.  

 Indien voor een aangevraagde extra opvangdag geen plaats is op de vaste 

stam/basisgroep van uw kind.  

 

Hierbij geef ik ………………………………… 

toestemming dat mijn zoon/dochter ……………………………… 

incidenteel wordt opgevangen op een andere groep dan zijn/haar eigen groep. 

 

Datum……………………….. 

Handtekening ouder/verzorger……………………………. 


