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RUILSERVICE ONS KINDBUREAU 
 
Kinderen komen zoveel mogelijk op vaste dagen. Zo zorgen we voor stabiliteit en het gevoel van veiligheid. 
Maar natuurlijk kan het voorkomen dat je als ouder eens op een andere dag opvang nodig hebt voor je 
kind(eren). Je kunt dan een extra opvangdag aanvragen of gebruikmaken van onze ruilservice. 
 
Ruilen is een extra service  
Ruilen kan wanneer er plek is op de groep en wanneer er voldoende pedagogisch medewerkers 
beschikbaar zijn volgens de wettelijk vastgestelde beroepskracht-kind ratio. Het is dan ook een service.  
 
Opbouw van ruiltegoed 

• Om ruiltegoed op te bouwen vragen wij je jouw kind tot 2 kalenderdagen voorafgaand aan de 
opvangdag af te melden via het ouderportaal of de ouderapp. 

o Voorbeeld: Je kind komt op 30 mei niet. Geef je dit door vóór 28 mei, dan bouw je 
ruiltegoed op. 

• Weet je al dat je kind een bepaalde dag niet gaat komen? Dan kun je dit vanaf 90 kalenderdagen 
vooraf aangeven in de ouderapp. 

• Ruiltegoed kan worden opgebouwd over een hele dag of een dagdeel.  

• Heb je jouw kind afgemeld? Dan vervalt jouw recht op deze dag en kunnen wij deze toewijzen aan 

een ander kind. Wanneer je toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is jouw kind 

natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een aanvraag voor extra opvang (je hebt 

inmiddels ruiluren opgebouwd met de eerdere afmelding), die je kunt indienen via de ouderapp. 

• Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af, dan ontvang je geen ruiluren. 
 
Opnemen van ruiluren 

• Een ruilaanvraag kun je maximaal 90 kalenderdagen tot minimaal 3 kalenderdagen vooraf 

aanvragen via de ouderapp. Bijvoorbeeld: je wilt op 11 mei opvang. Dit kun je vanaf 11 februari tot 

en met 7 mei aanvragen via de ouderapp. 

• Heb je opvang nodig binnen 3 kalenderdagen? Neem dan contact op met de locatie om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn. 

• Uiterlijk 2 weken voor de aangevraagde dag hoor je of je aanvraag is goedgekeurd of niet. 

• Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je altijd annuleren met behoud van ruiluren. 

• Het ruiltegoed kan alleen ingezet worden voor een van de diensten van Ons Kindbureau. 
 

Beoordelen van ruilaanvragen 

• Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

• Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer 
er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst of je hiervan gebruik wilt 
maken. 
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Geldigheid van ruiltegoed 

• Heb je jouw kind afgemeld? De ruiluren zijn vanaf maximaal 30 kalenderdagen vóór de afgemelde 
datum tot 90 kalenderdagen erna geldig. We gebruiken altijd de eerst opgebouwde ruiluren. 

o Voorbeeld 1: je meldt 31 mei af op 16 maart. Je tegoed is dan geldig vanaf 1 mei tot en met 
29 augustus. 

o Voorbeeld 2: je meldt 31 mei af op 20 mei. Je tegoed is dan geldig vanaf 20 mei tot en met 
29 augustus. 

• Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet op de afgesproken ruildag komt, kun 
je de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken. 

• Je kunt de kind gebonden ruiluren meenemen als je van locatie verandert. 

• Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde 
ruiluren uit de dagopvang. 

• Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag 
kun je geen ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het 
opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren. 

• Ruiluren zijn kindgebonden en kunnen niet worden overgedragen naar andere kinderen. 

• Wanneer je op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan 
ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet. 

• Je kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd. 

• Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld. 

 
Aandachtspunten bij het ruilbeleid 
De algemene kleine lettertjes 

• Ons Kindbureau heeft 2 sluitingsdagen per kalenderjaar. Zijn dit contractdagen voor jouw kind dan 
kun je hiervoor tegoed krijgen. (Deze worden niet automatisch toegevoegd). Meld jouw kind af 
middels de app, minimaal 2 dagen vóór de studiedag. De dag wordt niet gecrediteerd. 

• Nationale feestdagen zijn wij gesloten. Voor deze dagen kun je geen ruiltegoed aanvragen. 

• Je bouwt geen uren op als je je kind later brengt of eerder ophaalt. 

• Een ruildag is een service naar ouders, geen verworven recht. 

• Bij onduidelijkheid over een ruildag beslist het management. 
 
De kleine lettertjes voor de BSO 

• Bij afname van alleen schoolweken kan het ruiltegoed niet worden ingezet tijdens studiedagen, 
stakingsdagen of als school eerder uit is. Hiervoor kun je gebruik maken van het tegoed voor 
vakantieopvang.  

• Heb je geen tegoed voor vakantieopvang ingekocht, dan kun je geen vakantieopvang aanvragen.   

• Reguliere BSO kan geruild worden naar BSO in de schoolweken. 
 
De kleine lettertjes voor de dagopvang en het peuterarrangement 

• Tegoed kan niet meegenomen worden van dagopvang naar BSO. Het tegoed vervalt wanneer het 
contract is beëindigd. 

• Flexibele opvang en het peuterarrangement zijn uitgesloten van het gehele ruilbeleid. Natuurlijk 
kun je wel je kind afmelden als hij/zij een dagdeel niet komen. 

• De vakantieweken van het schoolwekenpakket zijn uitgesloten van de ruilservice. Hiervoor kun je 
wel extra opvang op factuur aanvragen. 
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