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INSCHRIJVINGSRICHTLIJNEN EN PLAATSINGSCRITERIA  
KINDEROPVANG EN GESUBSIDIEERDE PEUTEROPVANG 
 
Kindercentrum, opvang voor kinderen van 0-13 jaar. 

 
1. Inschrijvingsrichtlijnen 
2. Plaatsingscriteria 
3. Voorrangscriteria 
4. Criteria t.a.v. losse vakantie opvang 
5. Aannamecommissie 
 

 
1.      INSCHRIJVINGSRICHTLIJNEN 

a. Ieder kind kan worden ingeschreven; 
b. De inschrijving van een nog niet geboren kind voor dagopvang kan plaats vinden als er sprake is van een 

zwangerschap; 
c. De inschrijving voor gesubsidieerde peuteropvang en verlengde peuteropvang kan plaats vinden als het kind 

1 jaar of ouder is; 

d. De inschrijving voor de buitenschoolse opvang kan plaats vinden als het kind 3 jaar of ouder is; 
e. De inschrijving van een kind van 0-2 jaar in de dagopvang: alleen hele dagen, minimaal 1 hele dag per 

week; met uitzondering van KC Duckie; 
f. De inschrijving van een kind van 2-4 jaar in de dagopvang: minimaal 1 dagdeel per week; met uitzondering 

van KC Duckie; 
g. De inschrijving van een kind van 0-4 jaar bij KC Duckie: minimaal 2 hele dagen per week; 

h. De inschrijving van een kind van 2-4 jaar in de verlengde en gesubsidieerde peuteropvang: minimaal 2 
dagdelen per week; met uitzondering van PO Op Stap en PO De Jonge Onderzoeker. 

i. De inschrijving van een kind bij PO Op Stap (3-4 jaar) of bij PO De Jonge Onderzoeker: minimaal 1 dagdeel 
per week. 

j. Er is een uitzondering op de afname van minimaal 2 dagdelen bij de verlengde en gesubsidieerde 
peuteropvang als een kind daarnaast ook minimaal 1 dagdeel van een andere vorm van opvang bij Kwest 

afneemt.  

k. De inschrijving van een kind van 4-13 jaar: minimaal 1 dag per week; 
l. Doorstroming vanuit de kinderopvang naar de verlengde peuteropvang en/of gastouderopvang of 

omgekeerd is mogelijk. Hiervoor moet wel een aanvraag in het ouderportaal worden gedaan.  
m. Doorstroming vanuit de dagopvang, verlengde peuteropvang of gastouderopvang naar de buitenschoolse 

opvang is mogelijk. Hiervoor moet wel een aanvraag in het ouderportaal worden gedaan.  
n. Doorstroming vanuit de dagopvang of verlengde peuteropvang naar de gesubsidieerde peuteropvang is 

alleen mogelijk indien ouders niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Hiervoor moet wel 

een aanvraag in het ouderportaal worden gedaan en de gemeenteverklaring naar waarheid ingevuld worden.  
o. Doorstroming vanuit de gesubsidieerde peuteropvang naar de verlengde peuteropvang of dagopvang is 

verplicht voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en opvang willen blijven afnemen. 
Hiervoor moet wel een aanvraag in het ouderportaal worden gedaan.. 

 
 

2.  PLAATSINGSCRITERIA 
De plaatsingscriteria zijn van toepassing op zowel nieuwe plaatsingen als uitbreiding en/of wijziging van opvang van 

reeds geplaatste kinderen. 
 
a. De organisatie stelt zich tot taak efficiënt om te gaan met de plaatsen in het centrum: 

- een vrijgekomen plaats kan niet door de ouders gereserveerd worden. Wanneer ouders geen gebruik 
kunnen/willen maken van de plaats vanaf de aangeboden datum, wordt deze aan een andere 

ouder/verzorger aangeboden. De ouder/verzorger kan wel op de wachtlijst blijven staan. 
- In de peutergroepen (2-4 jaar) van de dagopvang zijn maximaal twee halve dagopvangplaatsen 

beschikbaar voor kinderen vanaf 2 jaar. Twee plekken in de ochtend en twee in de middag.  
-  In geval van nood kan het kindercentrum een kind voor max. 2 maanden noodopvang bieden, alleen als 

de bezetting van pedagogische medewerkers en kinderen dit toelaat. De ouders/verzorgers betalen dan 
per opgevangen dag. 

b. In principe wordt de volgorde van inschrijving gebruikt om de opengevallen plaats in te vullen. 

c. Zolang het aantal beschikbare plaatsen achterblijft bij de vraag, zullen als gevolg van de schaarste, criteria 
worden gehanteerd ter bepaling van welk kind bij voorrang wordt geplaatst. 
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d. Indien er sprake is van het openstaan van ouderbijdragen ten aanzien van een betrokken of een ander kind 
uit hetzelfde gezin heeft de organisatie de mogelijkheid om een aanvraag, uitbreiding en/of wijziging van 
opvang van het kind te weigeren.  

 

 

 

De volgende voorrangscriteria worden gehanteerd: 

 
*  Aan de hand van de plaats die in de groep vrijkomt, wordt bepaald welk kind (i.v.m. de leeftijd / opbouw 

van de groep) in aanmerking komt voor plaatsing. 
*  Het aantal vrijkomende dagen bepaalt eveneens welk kind in aanmerking komt.  

 
 
3. VOORRANGSCRITERIA 
Voorrangsplaatsen kunnen worden gegeven in de volgende nevengeschikte situaties: 
a. Er is sprake van kinderen die bijzondere zorg behoeven. Het kan hierbij gaan om kinderen die door externe 

omstandigheden (gezin, huisvesting) zonder plaatsing in een kindercentrum in hun ontwikkeling zouden 

worden geschaad. Of om kinderen die ondanks lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden wel gebruik 
kunnen maken van het kindercentrum. 

b. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen, mits zij vroegtijdig zijn ingeschreven en voldoen 
aan de inschrijvingsrichtlijnen, voorrang op andere kinderen. 
Wij kunnen echter niet garanderen dat er meteen op het gevraagde tijdstip opvang mogelijk is.  

c. Wijzigingen van reeds geplaatste kinderen gaan voor plaatsing van nieuwe kinderen. Wij gaan er vanuit dat 
er beter één gezin goed geholpen kan worden dan meerdere gezinnen half. Wij kunnen echter niet 

garanderen dat er meteen op het gevraagde tijdstip opvang mogelijk is.  
d. Voor kinderen van pedagogische medewerkers en overige medewerkers geldt hetzelfde criterium als voor 

tweede kinderen. 
e. Voor kinderen van bestuursleden geldt hetzelfde criterium als voor medewerkers, mits zij minimaal twee 

jaar zitting in het bestuur hebben. 
 
 

4. CRITERIA T.A.V. LOSSE VAKANTIEOPVANG voor kinderen van 4-13 jaar. 
Plaatsing van kinderen voor alleen vakantieopvang is afhankelijk van bezetting (pedagogisch medewerkers en 

kinderen) op de betreffende locatie.  
 
 
5. AANNAMECOMMISSIE 

De aannamecommissie, bestaande uit de plaatsingsmedewerkers (overleg met de betreffende 
locatieverantwoordelijke) en het MT zijn verantwoordelijk voor plaatsing van de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


