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Locatiewijzer van SKSG UMCG 

 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders. 
 
Inleiding  
Het kindcentrum UMCG is gehuisvest op het terrein van het UMCG vlak bij de parkeergarage Noord. Een ideale 
plek voor ouders die op het UMCG terrein werken.   
Het kindcentrum biedt opvang aan kinderen van nul tot vier jaar oud. De kinderen worden opgevangen in drie 
groepen, een babygroep, een peutergroep(is nu nog niet in gebruik) en een groep met flexibele leeftijdsopbouw, 
de baby/peutergroep.  We hebben een gezamenlijke speelhal, grenzend aan de keuken waar we ook gezellig 
samen kunnen eten. Er is een mooie tuin grenzend aan de groepsruimtes. Bovendien is er een ruimte voor het 
geven van borstvoeding.  
 
Openingstijden 
SKSG UMCG is elke dag geopend van 7 tot 18.30 uur. Het eerste en laatste half uur vallen onder verlengde 
opvang. Hiervoor kun je een apart contract af sluiten. Informeer hiervoor bij onze klantenservice. 
 
Flexibiliteit 
Kindcentrum UMCG biedt veel flexibiliteit. Via ons digitale ouderportaal heb je de mogelijkheid om dagen te ruilen 
of een tegoed aan uren op te bouwen waarmee je een aanvraag voor extra opvang kan doen. Daarnaast biedt 
kindcentrum UMCG ook flexibele opvang. Je ontvangt dan aan het begin van het jaar je urensaldo en wij bieden 
gegarandeerd opvang op dagen die je wenst, mits je ze voor de 15e van de maand daarvoor hebt doorgeven. 
 
De groepen 
Babygroep  maximaal 12 kinderen van 0-2 jaar 
Peutergroep  maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar 
Baby/peutergroep maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar 
We werken volgens de beroepskracht kind ratio (BKR) die bepaalt hoeveel kinderen er per medewerker kunnen 
worden opgevangen. Voor nul jarigen is dat bv drie baby’s op één pedagogisch medewerker, en voor peuters acht 
kinderen op één pedagogisch medewerker. 
 
De kinderen zitten in een eigen stamgroep waaraan drie vaste pedagogisch medewerkers verbonden zijn. Zij 
werken volgens een basisrooster op de groep. Bij ziekte, verlof of scholing vervangen ze elkaar of worden ze 
vervangen door een collega of een wijkflexer. Voor nul jarigen werken we afhankelijk van de grootte van de groep 
met twee of drie  vaste pedagogisch medewerkers waarvan altijd iemand aanwezig is, met uitzondering van 
vakantie, scholing en ziekte. De derde of vierde pedagogisch medewerker vervangt dan de collega.  
Omdat we flexibele opvang bieden is de groepsgrootte variabel. Om niet boven het maximale aantal zoals 
hierboven beschreven uit te komen en/of te voldoen aan de BKR, vangen we kinderen vanaf 1 jaar ook in een 
andere stamgroep op. Ouders geven hiervoor toestemming via het tweede stamgroep formulier. Kinderen met een 
flexibele plek kunnen wel in beide groepen opgevangen worden als het nodig is qua aantallen. Bij hoge 
uitzondering kan het zijn dat we een nul jarige ook in de andere stamgroep opvangen. Hiervoor vragen we dan ook 
toestemming middels het tweede stamgroepformulier. 
Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen voegen wij de groepen samen.  
Aan het begin en eind van de dag beginnen we gezamenlijk in de hal, afhankelijk van hoeveel kinderen er komen 
gaan de kinderen tussen half 8 en 9 uur naar de eigen groep.  
 
Als we activiteiten buiten het kindcentrum organiseren vragen we ouders toestemming en gaan er altijd 
pedagogisch medewerkers mee om het te begeleiden.  
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Hoe werken wij? 
Op de babygroep laten we ons inspireren door de pedagogiek van Emmi Pikler. Hierin staan de competenties en 
mogelijkheden van de baby en de stabiele band tussen de baby en de pedagogisch medewerker centraal. We 
geven baby’s op de groep de mogelijkheid om vrij te bewegen door de ruimte, afgewisseld met momenten van 
individuele aandacht tijdens bijvoorbeeld het voeden en verschonen. Ook bieden we activiteiten (gericht op de 
zintuigen) en materialen aan die passen bij de individuele behoefte en de leeftijd van de baby. Op deze manier 
wordt er aan de natuurlijke behoefte van veiligheid en aan de behoefte van ontdekken voldaan.  
 
Met de peuters werken we met thema’s vanuit het VVE programma Startblokken. Startblokken is een programma 
voor voorschoolse en vroegschoolse educatie. Het omvat een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie 
voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen. Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede 
aanpak. Startblokken focust op méér dan woordenschat en taal: spel als basis en volwassenen die meedoen op 
het juiste moment. Daarmee is het een pedagogische werkwijze om de ontwikkeling peuters optimaal te 
stimuleren. Tijdens een thema bieden we activiteiten en passen we onze inrichting en spelmateriaal aan. 

 
Drie uursregeling  
Op een dag mag maximaal 3 uur worden afgeweken van de BKR. Dat zijn de momenten aan het begin en einde 
van de dag en tijdens de pauzes tussen de middag. Van 8 tot 9 uur, van 13 tot 14.30 uur en van 17.00 tot 17.30 
uur. Indien nodig passen we het aan. 
 
Bereikbaarheid Locatie;  
Het kindcentrum is gevestigd op het UMCG terrein. Daar wordt de voormalige zusterflat genoemd. De ingang is 
vrijwel tegenover de ingang van P Noord, nummer 29. 
Het telefoonnummer is 06-13 19 80 17 
 
Oudercommissie 
De oudercommissie is in oprichting. Na de zomer gaan we er mee starten. Er zijn inmiddels 4 geïnteresseerde 
ouders. 
 
Manager kindercentrum       
Wilma Glastra 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Mobiel : 06-13609145 
 
Service Centrum 
SKSG Klantadvies 
Heresingel 10 
9711 ES Groningen 
050 – 317 13 90 
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
 
klantadvies@sksg.nl 

 
www.sksg.nl 
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