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Samenvoegen groepen & Locatie overstijgend opvangen 
 

Algemeen 
Het samenvoegen van groepen kan voorkomen in de volgende gevallen: 

1. meer locaties 
2. één locatie  

 
en  

A. Ad hoc of kort van tevoren 
B. Voorzienbaar  

 
In de onderstaande matrix zijn de verschillende situaties uitgewerkt. 

 
                                                   A                                                  B 

 Ad hoc Voorzienbaar 

 
         1 
 
Meer locaties 

Samenvoegen niet toegestaan 
 
Activiteiten wel toegestaan 
 
Activiteiten: 

 Specifiek leer- en of 
bezigheidsmoment met een 
specifiek doel, waar vooraf 
over is nagedacht 

 Concreet beschreven in 
pedagogisch beleidsplan 

 Activiteit uitgevoerd 
conform beleidsplan 
 

Contractueel geregeld 
 
Contract moet bevatten: 

 In welke situatie en/of 

 Wanneer 

 De andere locatie(s) waar 
wordt opgevangen 

 
          2 
 
 
Eén locatie 

Art 9.9 en 18.4 besluit kwaliteit: 
 
Aanvullende schriftelijke 
overeenkomst:  

 vooraf toestemming ouders 

 periode van de opvang in 
één andere groep. 

 
Een bepaald moment is niet een 
willekeurig moment. 
 

Art 9.9 en 18.4 besluit kwaliteit: 
 
Aanvullende schriftelijke 
overeenkomst:  

 vooraf toestemming ouders 

 periode van de opvang in één 
andere groep. 
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Toelichting samenvoegen op meer locaties 

Locatie-overstijgend opvangen is mogelijk, mits er in een contract tussen de ouder en de houder van 

het kindercentrum is opgenomen in welke situatie en/of wanneer het kind waar wordt opgevangen. 

Houders hoeven in het kader van locatie-overstijgende opvang niet voor elke voorziening en/of voor 

iedere situatie een geheel nieuw contract met ouders af te sluiten. In een bestaand contract kunnen 

alle locaties worden opgenomen waar het kind mogelijk wordt opgevangen, als uitzondering op de 

vaste locatie.  

 

Opvangen op een andere locatie mag niet in situaties waarbij ad hoc of kort van tevoren wordt 

besloten de kinderen op een andere locatie van de houder op te vangen, dan de locatie die in het 

contract is genoemd. 

Alleen wanneer sprake is van een activiteit kunnen kinderen, zonder dat dat in een contract is 

opgenomen, op een andere locatie van de houder aanwezig zijn. Het is aan het professionele 

oordeel van de toezichthouder om te bepalen of sprake is van een activiteit. De toezichthouder 

neemt daarin mee: 

 of de activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan wel een activiteit is of 

eigenlijk een werkwijze en geen specifiek leer- of bezigheidsmoment; 

 of de beschrijving in het beleidsplan voldoende concreet is; 

 of de activiteit in de praktijk plaatsvindt volgens de beschrijving in het pedagogische 

beleidsplan; 

Toelichting samenvoegen op één locatie 
De artikelen 9 en 18 van het Besluit Kwaliteit Kinderopvang beogen stabiliteit en vanuit dat 

uitgangspunt een stabiele plaatsing in een andere vaste groep. Opvang vindt in beginsel plaats in 

vaste groepen. De specifieke plaatsing in een tweede basis-/stamgroep betreffen artikelen onder de 

kop stabiliteit voor de opvang van kinderen.  

In specifieke leden in het artikel (art 9 lid 9 en 18 lid 4) wordt een uitzondering op de uitgangspunten 

op stabiliteit (lid 1) gegeven. Met vooraf gegeven toestemming kan worden afgeweken van de 

plaatsing in de vaste groep gedurende een bepaalde periode met vooraf gegeven toestemming. De 

bepaling ‘kan worden’ heeft niet de betekenis ‘soms wel en soms niet’ maar heeft er betrekking op 

dat op een ‘bepaald moment’ wordt afgeweken.  

Aanvullende voorwaarde daarvoor is een aanvullende schriftelijke overeenkomst die vooraf is 

opgesteld, voor de specifieke omstandigheid binnen een overeengekomen periode. Dit is niet 

bedoeld als mogelijkheid om kinderen op willekeurig momenten op te vangen in andere groepen. 

Dat betekent ook dat een plaatsing voor langere tijd in een tweede groep wel overeengekomen kan 

worden, al is het bij wijze van spreken voor een jaar of langer, mits die plaatsing dan ook 

daadwerkelijk een feit is en niet als een optie wordt toegepast.   


