
 
 

24/7 opvang bij Koningskinderen – informatie voor ouders 

_________________________________________________________  

 

Inleiding 

Koningskinderen is een organisatie die zich primair bezighoudt met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang 

voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Koningskinderen heeft verschillende vestigingen in de regio ’t 

Gooi en stelt zich tot voornaamste doel kinderen te stimuleren in hun totale ontwikkeling. Informatie over 

onze organisatie is te vinden op onze website. Hier kunt u tevens ons beleid downloaden.  

In verband met de COVID-19 crisis bieden wij op verzoek van de gemeente Gooise Meren op onze vestiging De 

Sneeuwkoningin in Naarden zeven dagen per week 24 uursopvang aan voor kinderen uit Bussum, Naarden, 

Muiden en Muiderberg. Het adres van deze vestiging is:  

Lambertus Hortensiuslaan 15 

1412 GV Naarden 

Tel. 035-6975594 

 

Deze opvang is bedoeld voor de kinderen van ouders die werken in vitale beroepen en waarbij het niet lukt om 

de kinderen zelf op te vangen. Er is eventueel ook opvang mogelijk voor kinderen in een moeilijke 

thuissituatie. Dit geldt zowel voor de kinderen die al op een van de vestigingen bij Koningskinderen worden 

opgevangen, maar ook voor kinderen van ouders die geen contract bij ons hebben. Bekijk hier of u uw kind 

naar de 24/7 opvang mag brengen. Aan deze dienstverlening zijn GEEN kosten verbonden voor ouders.   

Indien u vragen heeft en/of zich wenst aan te melden voor de 24/7 opvang, dan kunt u contact opnemen met 

onze afd. Planning (planning@konings-kinderen.nl of bel naar 035-6910300). U dient voorafgaand aan de 

opvang een of meer formulieren in te vullen (zie bijlagen). Indien deze formulieren niet in ons bezit zijn, 

kunnen wij geen opvang bieden.  

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de 24/7 opvang.  

  

https://www.konings-kinderen.nl/
https://www.konings-kinderen.nl/downloads/
https://www.konings-kinderen.nl/de-sneeuwkoningin/
https://www.konings-kinderen.nl/de-sneeuwkoningin/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
mailto:planning@konings-kinderen.nl


 
 

Wat is 24/7 opvang 
De 24/7 opvang vindt op alle dagen plaats, voor zover daar vraag naar is vanuit ouders. Dus ook 
op feestdagen.  
 

- Dag- en nachtopvang voor kinderen van 0-4 jaar 
- Weekend-, naschoolse - en nachtopvang voor kinderen van 4-12 jaar  
- Voor kinderen van 4-12 jaar vervoer van/naar school  (tijdens schooltijd worden de kinderen op school 

opgevangen) 
 

Personeel 
Tijdens de 24/7 opvang werken wij enkel met gekwalificeerde beroepskrachten die werkzaam zijn bij (een 

vestiging van) Koningskinderen. Het uitgangspunt is dat er te allen tijde wordt voldaan aan de beroepskracht-

kindratio (zie 1ratio.nl). Buiten de gekwalificeerde beroepskrachten kan het voorkomen dat er tijdens 24/7 

opvang extra volwassenen ter ondersteuning in het pand aanwezig zijn. Deze volwassenen zijn allen 

werkzaam bij Koningskinderen. Zij beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn hiermee 

ingeschreven/gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang (PRK). Dit kunnen bijvoorbeeld 

vestigingsmanagers, assistent vestigingsmanagers, personeel van het hoofkantoor, schoonmakers of stagiairs 

zijn. Ongeacht de hoeveelheid kinderen, zullen er altijd minimaal twee beroepskrachten én een extra 

volwassene ter ondersteuning aanwezig zijn.  

Het personeel wordt ingeroosterd op basis van vrijwilligheid. Koningskinderen probeert  voor zoveel mogelijk 

continuïteit te zorgen. De medewerkers die aanwezig zullen zijn, zullen vermeld worden op een rooster dat 

inzichtelijk is voor ouders. Voor kinderen zullen wij gebruik maken van foto’s. Daarnaast zullen wij de kinderen 

voorbereiden, voorafgaand aan de wisseling van de diensten van het personeel. 

 

Slapen in sprookjesstijl 

Ieder kind krijgt een eigen bed en schoon gewassen beddengoed. De slaapkamers bevinden zich op de eerste 

verdieping. De kinderen van 0 tot 4 slapen in een andere slaapkamer dan de kinderen vanaf 4 jaar. Er zal 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de slaaprituelen van de kinderen (dit kunt u beschrijven op 

het intakeformulier, zie bijlage 1). Gedurende de nacht zullen er wakkere beroepskrachten bij de kinderen in 

de buurt zijn en wordt gebruik gemaakt van babyfoons.  

 

In deze moeilijke, onwerkelijke periode proberen wij het voor de kinderen die hier zullen moeten overnachten 

zo aangenaam mogelijk te maken.  Koningskinderen zou Koningskinderen niet zijn als de kinderen zich tijdens 

de nachtopvang niet in een sprookje zouden kunnen wanen. Zo kunnen de kinderen kiezen of zij als ridder, 

draak of prinses naar dromenland gaan!  

 

Wat neemt u mee naar de opvang: 

- Pyjama; 
- Schone kleding en ondergoed; 
- Toiletartikelen (Koningskinderen verzorgt luiers); 
- Iets dat een vertrouwd gevoel geeft van thuis (denk aan een knuffeltje, doekje, of foto’s).  

 
Globaal dagritme  
De groepsindeling is afhankelijk van het aantal kinderen. Wanneer er veel animo is (acht kinderen of meer) , 
dan zal onze voorkeur uit gaan om de 24/7 kinderen gescheiden op te vangen van de reguliere noodopvang 
kinderen. Dit houdt in dat zaken als eten en slapen in de eigen groep plaatsvindt. Activiteiten kunnen uiteraard 
samen gedaan worden. Of we de 24/7 opvang ook gaan opdelen in verschillende (leeftijds)groepen (BSO/KDV) 
zal afhankelijk zijn van het aantal aangemelde kinderen. In beginsel zullen de kinderen in één groep worden 
opgevangen.  
 
  

https://1ratio.nl/bkr/#/


 
 

Voor kinderen die gebruik maken van onze nachtopvang, is er een aanvullend dagritme op het 
reguliere ritme opgesteld: 
 
18.00 uur  Opruimen en handen wassen. We gaan aan tafel en eten een warme biologische 

maaltijd (van Madaga). De beroepskrachten eten met de kinderen mee. Dit draagt bij aan het 
pedagogisch aspect en aan het creëren van een huiselijke sfeer. Indien er baby’s aanwezig 
zijn die nog een fles krijgen, dan wordt deze gegeven op het moment dat met de ouders is 
afgesproken. 

18.30 uur Verschonen/toilet, wassen en tanden poetsen; kinderen worden gewassen met een washand 
en bij kleine kinderen kan eventueel gebruik worden gemaakt van de wasbak in de sanitair 
ruimte. Ook worden bij alle kinderen de tanden gepoetst. 

19.00 uur De kinderen van het kinderdagverblijf worden voorgelezen door een beroepskracht of er 
worden liedjes gezongen, waarna de kinderen naar bed worden gebracht. De beroepskracht 
blijft in de slaapkamer totdat alle kinderen slapen. De kinderen van de BSO krijgen nog tijd 
om even iets voor zichzelf te doen en gaan vervolgens naar bed op de tijd die met de ouders 
besproken is. 

 
Gedurende de nacht zijn er altijd minimaal twee beroepskrachten wakker. Zij controleren de slaapkamers 
regelmatig. Ook wordt er gebruik gemaakt van een babyfoon, zodat de beroepskrachten de kinderen en 
elkaar kunnen horen.  
 
07.00 uur De kinderen worden uit bed gehaald, gewassen en aangekleed. Ook poetsen alle kinderen 

hun tanden. 
07.30 uur  De kinderen en de beroepskrachten ontbijten met elkaar (er wordt brood en beleg 

aangeboden). 
08.00 uur De kinderen die naar school gaan, worden met busjes naar school gebracht 
 
Daarna wordt het dagritme van de reguliere opvang weer verder opgepakt. 
 
Voor kinderen is het spannend om ´s nachts bij het kinderdagverblijf of de BSO te zijn. De beroepskrachten  
besteden hier aandacht aan door de kinderen te vertellen wat zij kunnen verwachten. Mocht een kind moeite 
hebben met (in)slapen, dan besteden de beroepskrachten hier extra aandacht aan. In eerste instantie probeert 
de beroepskracht het kind te troosten door erbij te gaan zitten op de slaapkamer. Als dit niet werkt, kan het 
kind even uit bed worden gehaald om hem of haar te kalmeren. Dat kan op de slaapkamer of in de 
groepsruimte. Eventueel blijft dan de andere beroepskracht bij de andere kinderen in de slaapkamer zitten. Na 
ongeveer een kwartier wordt het kind weer in bed gelegd en blijft de beroepskracht bij het kind zitten totdat 
hij of zij weer in slaap valt. 
 
Aangezien kinderen in deze periode meer op de opvang zijn dan gebruikelijk, is het belangrijk om stil te staan 
bij de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit doen de beroepskrachten door extra aandacht te besteden 
aan een huiselijke sfeer. De beroepskrachten nemen uitgebreid de tijd om kinderen individuele aandacht te 
geven. Denk hierbij aan het voorlezen van een boekje of het spelen van een spel. 
 
Brengen en halen 
Om de rust op de groepen te bewaren, vragen wij ouders om de kinderen zoveel mogelijk te halen en/of te 
brengen op vaste tijdstippen. De breng/haaltijden zijn ’s ochtends tussen 07.30-09.30 uur en ’s avonds tussen 
17.00-18.00 uur. In overleg met de beroepskrachten kan een andere breng/haaltijd worden afgestemd, dit is 
mede afhankelijk van de diensttijden van de ouders. Omdat wij mogelijk niet direct alle ouders (her)kennen, 
vragen wij u een identiteitsbewijs te tonen wanneer u uw kind komt ophalen. 
 
Voeding 
Het uitgangspunt is dat wij alle voeding aanbieden, denk daarbij aan ontbijt, lunch, tussendoortjes en een 

warme maaltijd. De voeding is gebaseerd op ons voedingsbeleid. Mochten wij hier i.v.m. leveringsproblemen 

van afwijken, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Bij allergieën kan het zijn dat wij u verzoeken zelf 

voeding mee te brengen voor uw kind. Let op: een evt. lunchpakket voor de noodopvang op school is niet 

inbegrepen. 

https://www.konings-kinderen.nl/wp-content/uploads/2016/04/Voedingsbeleid-Koningskinderen-1.pdf


 
 

Wennen 24/7 opvang 
Voorafgaand aan de 24/7 opvang vindt een rondleiding op de vestiging plaats. Het dagritme 
wordt besproken en de belangrijkste bijzonderheden van het kind worden doorgenomen. 
Samen wordt de slaapplek bekeken en daar kunnen evt. wat spulletjes vanuit huis neergezet worden. 
In overleg worden er indien wenselijk/mogelijk aanvullende wenafspraken gemaakt.  
 
Veiligheid & Gezondheid 
Er wordt gewerkt volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de vestiging. Deze is in te zien op de 
vestiging. De medewerkers die aan het werk zijn, zijn hiervan op de hoogte. Tevens nemen wij maatregelen 
ter voorkoming van ongewenste intimiteiten (ook wel “4-ogen beleid” genoemd). Tijdens de 24/7 opvang 
doen wij dit onder andere door gebruik te maken van babyfoons en minimaal drie wakkere volwassenen in te 
zetten (ongeacht hoeveel kinderen er aanwezig zijn). Tijdens de nachtopvang is de voordeur van het pand niet 
toegankelijk met de deurcode. Om daarnaast de veiligheid van onze kinderen en medewerkers te waarborgen, 
hebben wij nauw contact met de wijkagent. De schoonmaakster van Koningskinderen zal extra schoonmaken 
gedurende de 24/7 opvang. 
 
Tijdens de 24/7 opvang dient er altijd een ouder of achterwacht beschikbaar te zien die in geval van nood het 
kind kan ophalen.  
 
Wij volgen in alles de richtlijnen van het RIVM, wat tevens inhoudt dat kinderen die gezondheidsklachten 
hebben niet mogen komen. Denk hierbij i.v.m. besmettingsgevaar van COVID-19 in het bijzonder aan 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging. Ook kinderen van wie de ouders, 
broertjes/zusjes, of een andere huisgenoot dergelijke klachten heeft, mogen niet naar de opvang komen. 
Voorts vragen wij u voor de veiligheid van de kinderen en onze medewerkers de volgende hygiëne 
maatregelen in acht te nemen als u de locatie bezoekt:  
 

- Was je handen regelmatig met zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Geef geen handen 
- Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar 

 
Aanmelden 
Aanmelden voor de opvang kan bij onze afd. Planning. U kunt hen bereiken via planning@konings-kinderen.nl 

of tijdens kantooruren bellen naar 035-6910300. Stuur het aanmeldformulier en eventuele andere formulieren 

volledig ingevuld op, of neem dit mee op de eerste dag van de opvang. Om de veiligheid en gezondheid van 

uw kind zoveel mogelijk te waarborgen, dienen deze formulieren in ons bezit te zijn voordat de opvang 

aanvangt. Indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij helaas geen opvang bieden.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

 

 

Bijlagen: 

1. Aanvraagformulier 24/7 opvang 

2. Medicijnverklaring 

3. Formulier buikslapen/inbakeren 

  

https://www.konings-kinderen.nl/wp-content/uploads/2016/04/MAATREGELEN-TER-VOORKOMING-VAN-ONGEWENSTE-INTIMITEITEN-2018.pdf
https://www.konings-kinderen.nl/wp-content/uploads/2016/04/MAATREGELEN-TER-VOORKOMING-VAN-ONGEWENSTE-INTIMITEITEN-2018.pdf
mailto:planning@konings-kinderen.nl.of


 
 

Bijlage 1: Aanvraagformulier 24/7 opvang 

 

Naam locatie: De Sneeuwkoningin    Datum: 

Algemene gegevens: 

Naam kind:  

Geboortedatum:  

Jongen/meisje: 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

School:  

Adres school: 

Openingstijden school: 

Dagen opvang Ochtend/middag/nacht (van ..-.. tot ..-.. uur) 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag  

Zaterdag  

Zondag  

 

Thuissituatie van het kind : 

Hebben beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind?  Ja/nee 

Ligt het gezag niet bij beide ouders? Voeg dan een kopie van de toewijzing bij. 

                                                         Ouder 1 Ouder 2 

Achternaam    

Voornaam    

Nationaliteit   

Beroep   

Op welk telefoonnummer zijn de ouders bereikbaar bij bijzonderheden?  

 Ouder 1 Ouder 2 

Telefoon 1    

Telefoon 2   

Wie is bereikbaar (achterwacht) als de ouders niet bereikt kunnen worden?  

 Achterwacht 1 Achterwacht 2 

Naam    

Relatie met het kind   

Telefoon    

Zijn er bijzonderheden waarmee we rekening moeten houden vanwege geloofs- of levensovertuiging? 
Nee/ja, namelijk  
 
 
 

 

Medische gegevens: 

Naam en telefoonnummer huisarts kind: 

Naam en telefoonnummer tandarts kind: 



 
 

Heeft je kind allergieën? Nee/ Ja, namelijk 

 

 

 

Staat je kind onder medische behandeling? Nee/Ja  

In geval van gebruik medicatie, vul medicijnformulier in. 
 

Wordt je kind ingeënt volgen het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma? Nee/ Ja 
 

Eventuele bijzonderheden kind: 
 
 
 
 

 

Voeding 

Bij zuigeling: krijgt je kind borstvoeding of flesvoeding? 

Bij borstvoeding; via fles of door moeder zelf op locatie gegeven? 

In geval van borstvoeding via fles, bespreek de richtlijn ‘meegeven moedermelk’ 

 

 

Hoe ziet het eetschema van je kind eruit (om de hoeveel uur, tijdstippen)? 

 

 

M.b.t. vaste voeding: wat zijn de eet en drinkgewoonte van je kind? 
 
 

Wat mag je kind niet eten of drinken vanwege voedselallergie en/of geloofs- of levensovertuiging?  

 

 

Zijn er andere belangrijke aandachtspunten over eten en drinken? 

  

 

 

Slapen  

Wat zijn de slaapgewoonten van je kind (slaaptijden, rituelen)? 
 
 
 

Zijn er nog belangrijke aandachtspunten m.b.t. slapen? 

Hoe laat je kind zich het beste troosten als het verdrietig of boos is? 
 
 



 
 

 

Tenslotte 

Zijn er andere belangrijke zaken die wij moeten weten?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ondertekening: 

Datum: 

Naam ouder 
 
 

Naam medewerker  

Handtekening ouder 1 
 
 

Functie medewerker 
 

Handtekening ouder 2 
 
 

Handtekening medewerker 
 

 

 

  



 
 

Bijlage 3 MEDICIJNVERKLARING 

Naam Kind:    ________________________________ 

Vestiging / Groep:   ________________________________ 

Ouder/verzorger geeft hierbij toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij Koningskinderen de 

volgende medicijnen toe te dienen: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Medicijnen dienen met de grootste zorgvuldigheid toegediend te worden. Vult u daarom onderstaande vragen 

in: 

 

1. Op wiens voorschrift wordt het medicijn verstrekt (naam behandelend arts)? 
 ________________________________________________________________ 

2. Gedurende welke periode dient het medicijn toegediend te worden? 
 Van: _________________ Tot: _________________ 

3. Wat is de dosering van het medicijn tijdens de kinderopvang (incl. tijdstip)? 
 ________________________________________________________________ 

4. Door wie wordt het medicijn toegediend (naam leidster(s))? 
 ________________________________________________________________ 

5. Wat is de toedieningsvorm van het medicijn (instructie)? 
________________________________________________________________ 

6. Waar dient het medicijn bewaard te worden en bij welke temperatuur? 
 _____________________________________ Temp.: ____________________ 

7. Tot wanneer is het medicijn houdbaar? 
 Tot: _________________ 

8. Wanneer dient opnieuw bekeken te worden of het toedienen van het medicijn gecontinueerd moet 
worden? 

 ________________________________________________________________ 

 

Naam ouder/verzorger: ________________________________ 

Plaats:   ________________________________ 

Datum:   ________________________________ 

 

Handtekening:  ________________________________ 

 

 

Naam medewerker: ________________________________ 

  



 
 

Bijlage 3 VERKLARING TOESTEMMING BUIKLIGGING/INBAKEREN 

KINDEROPVANG (0-1 jaar) 

Naam Kind:    ________________________________ 

Vestiging / Groep:   ________________________________ 

Hierbij verklaar ik dat: 

 

 Buikliggen  

- Ik op de hoogte ben van de mogelijke risico’s van zijligging en buikligging voor baby’s tot 1 jaar; 

- Ik mijn kind op het kinderdagverblijf desondanks in de zijligging en/of buikligging wil laten slapen; 

- Ik alle relevante (medische) informatie hieromtrent heb doorgegeven aan de pedagogisch 
medewerker(s) en/of de leidinggevende; 

- Koningskinderen niet door mij verantwoordelijk of aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele 
negatieve gevolgen voor de gezondheid van mijn kind die met deze keuze samenhangen. 

 

Inbakeren 

- Ik op de hoogte ben van de mogelijke risico’s van inbakeren; 

- Ik mijn kind op het kinderdagverblijf desondanks wil inbakeren tijdens slapen; 

- Ik alle relevante informatie hieromtrent heb besproken met de pedagogisch medewerker(s) en/of de 
leidinggevende; 

- Koningskinderen niet door mij verantwoordelijk of aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele 
negatieve gevolgen voor de gezondheid van mijn kind die met deze keuze samenhangen. 

 

 

Naam ouder/verzorger: ________________________________ 

Plaats:   ________________________________ 

Datum:   ________________________________ 

 

Handtekening:  ________________________________ 

 

 

Naam medewerker: ________________________________ 


