
 

   

 

 
 
 

BELEID 

Plaatsing, voorraaddagen en ruildagen 
 voor ouders 

 
Versie november 2019  

 



 

   
 
 
Mogelijkheden tot plaatsing 
KDV: Dagopvang 0-4 jaar 
Binnen de dagopvang 0 tot 4 jaar kunnen kinderen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden: 

- Plaatsing is mogelijk vanaf een leeftijd van 10 weken; 
- Kinderen blijven op het kindercentrum tot ze de leeftijd bereiken van 4 jaar; 
- Ieder kind wordt toegelaten mits er geen medische complicaties zijn waardoor het kind redelijkerwijs niet de 

verzorging kan krijgen die minimaal noodzakelijk is. 
 

Spelenderwijs 2-4 jaar 
- Plaatsing is mogelijk vanaf een leeftijd van 2 jaar; 
- Kinderen blijven op Spelenderwijs tot ze de leeftijd bereiken van 4 jaar; 
- Ieder kind wordt toegelaten mits er geen medische complicaties zijn waardoor het kind redelijkerwijs niet de 

verzorging kan krijgen die minimaal noodzakelijk is. 
 

Belangrijk 
Als het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt gaat het in principe naar school. Indien het kind vlak voor of tijdens de 
zomervakantie van de scholen de leeftijd van 4 jaar bereikt kan het kind langer op de dagopvang blijven, indien het 
beroepskracht- kind-ratio het toelaat. U dient het verzoek voor verlenging per mail in te dienen bij de planning 
medewerker. U behoudt het recht op kinderopvangtoeslag.  
Indien een kind met sociaal medische indicatie opvang nodig heeft na het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan in 
overleg de opvang verlengd worden tot maximaal de leeftijd van 5 jaar. Kinderen worden niet automatisch 
doorgeplaatst naar een BSO of TSO binnen onze organisatie. 
 
Bij inschrijvingen wordt gekeken naar de beste match tussen vraag en aanbod, Hierbij houden we rekening met een 
aantal criteria: 

- wat is het beste voor het kind; 
- wat is de vraag van u; 
- zijn het broertjes en zusjes van een al geplaatst kind; 
- kunnen we passende alternatieven bieden aan u; 
- is het kind al bekend binnen Kinderopvang 't Herdertje. 

 
  

 



 

   
 
BSO: Buitenschoolse Opvang 4-12 jaar 
Binnen de buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar kunnen kinderen geplaatst  worden onder de volgende 
voorwaarden: 

- Plaatsing is mogelijk vanaf een leeftijd van 4 jaar; 
- Kinderen worden niet automatisch doorgeplaatst van kinderopvang of Spelenderwijs naar een BSO of TSO 

binnen onze organisatie; 
- Kinderen kunnen op de BSO blijven tot ze de leeftijd bereiken van 12 jaar en naar het voortgezet onderwijs 

gaan; Ieder kind wordt toegelaten mits er geen medische complicaties zijn waardoor het kind redelijkerwijs 
niet de verzorging kan krijgen die minimaal noodzakelijk is; 

- Kinderen kunnen alleen geplaatst worden als deze naar een school gaan waar de kinderen opgehaald 
kunnen worden, zulks ter beoordeling van de locatiemanager van de locatie. 

 
Plaatsing 
Wanneer u contact opneemt met de planning wordt u een rondleiding aangeboden. De planning vraagt de 
locatiemanager om contact op te nemen met u om een rondleiding in te plannen. De planningsmedewerker noemt 
aan u de mogelijkheid uw kind(eren) alvast vrijblijvend in te schrijven via de website zodat in de periode tussen het 
contact en de rondleiding alvast gekeken kan worden naar de plaatsingsmogelijkheden. 
 
Onze planningsmedewerker neemt  na de rondleiding contact met u op of er nog vragen zijn en/of u geïnteresseerd 
bent om uw kind te plaatsen op een van onze locaties.  
 
Bent u enthousiast, dan spreken wij de mogelijkheden met u door om een plaatsing te kunnen realiseren per e-mail. 
Kunnen wij voldoen aan de gewenste dagen en locatie, dan ontvangt u van ons een plaatsingsvoorstel per e-mail, 
waar u 14 dagen bedenktijd voor krijgt. Indien u akkoord gaat met het plaatsingsvoorstel, ontvangt u van ons per 
e-mail een contract. 

 
Contract 
Het contract wordt vanuit de planningsadministratie verzonden. Wij adviseren u het contract goed door te lezen, 
deze binnen 14 dagen digitaal te ondertekenen of af te wijzen met reden. Wanneer de overeenkomst niet binnen 14 
dagen ondertekend is, kan het zijn dat de startdatum van plaatsing opgeschort dient te worden of dat de 
aangeboden dagen niet meer beschikbaar zijn. Heeft u vragen wanneer u het contract doorleest? Bel/mail gerust. 
Telefonisch kunt u ons bereiken op (0229) 248745. Per e-mail is dat: planning@herdertje.nl. 

 
 
  

 



 

   
 
Plaatsing definitief 
De plaatsing is definitief zodra wij het contract getekend van u retour hebben ontvangen. 

 
En dan? 
Zodra wij het contract hebben ontvangen is de plaatsing definitief.  U wordt ongeveer 4 weken voor aanvang van de 
opvang van uw kind gebeld voor het maken van een afspraak: het intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de 
ouders en de pedagogisch medewerker van de groep.  

 
Tijdelijk stopzetten van de plaatsing 
We krijgen regelmatig verzoeken van ouders om de plaatsing tijdelijk te stoppen. Dit is helaas niet mogelijk. 

 
Mutaties 
Ruilen 
U  heeft de mogelijkheid om een opvangdag te ruilen binnen 14 dagen, indien het beroepskracht- kind-ratio en 
wanneer het de BSO betreft het rijrooster van de bussen het toelaat. Wanneer het rij-rooster van de BSO definitief is 
(de donderdag voor de betreffende week) is ruiling alleen mogelijk indien de ruiling geen invloed heeft op het 
rij-rooster. Feestdagen en onze jaarlijkse studiedagen kunnen niet geruild worden. 

 
KDV: een dag ruilen 
Een ruildag dient kenbaar gemaakt te worden via het ouderportaal voor aanvang van de gewenste ruildag 
 
Wanneer u een hele dag kinderopvang afneemt kunt u deze ruilen voor een andere hele dag of voor een halve dag. 
Wanneer u ervoor kiest een hele dag te ruilen voor een halve dag worden u de kosten voor een hele dag in rekening 
gebracht. 
 
Het wisselen van halve dagen tussen ochtend en middag kan, mits u een halve dag contractueel afneemt. Wanneer 
u toch een hele dag opvang af wilt nemen kunt u het andere dagdeel tegen ons actietarief afnemen. 

 
BSO: ruilen 
U kunt alle dagdelen ruilen. Het is niet mogelijk om een schooldag te ruilen voor een vakantiedag en/of een 
studiedag van school. Wanneer het rij-rooster van de BSO definitief is (de donderdag voor de betreffende week) is 
ruiling alleen mogelijk indien de ruiling geen invloed heeft op het rij-rooster.  

 
Ruildagen aantekenen (registreren) 

- Een ruildag moet kenbaar gemaakt worden via het ouderportaal binnen een termijn van 28 dagen (14 dagen 
voor de te missen opvangdag en 14 dagen na de gemiste opvangdag). 

 



 

   
- Is uw kind ziek, dan kan uw kind voor 09.00 uur in het ouderportaal afgemeld worden. Wanneer het de BSO 

betreft vragen wij u na 09.00 uur contact op te nemen met de locatie of planning, zodat het personeel dat uw 
kind moet ophalen op de hoogte gesteld kan worden.  

- De reden voor het aantekenen van een ruildag hoeft niet te worden doorgegeven; 
 

Voorraaddagen 
U ontvangt gratis vier voorraad dagen per kalenderjaar. Een voorraaddag is een extra opvangdag die u kunt 
aanvragen via het ouderportaal. Er wordt voor deze dag geen kosten berekend.  
 
Algemene afspraken over voorraaddagen 

- Jaarlijks kunnen er maximaal 4 dagen aangetekend worden als voorraaddagen; 
- De voorraaddagen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. Daarna vervallen de dagen en kunt u 

de voorraaddagen opnieuw opbouwen; 
- Indien de opvang start in het tweede kwartaal (april, mei, juni) kunnen maximaal 3 dagen worden                

aangetekend, start het kind in de derde kwartaal (juli, augustus, september) dan zijn dit twee dagen, start het                  
kind in de vierde kwartaal (oktober, november, december) dan is dit één dag; 

- Inzet van voorraaddagen zijn alleen mogelijk indien de beroepskracht-kind-ratio en het rijrooster van de              
bussen dit toelaat; 

- De voorraaddagen zijn niet geldig voor Spelenderwijs en niet voor klanten die een flexibel contract hebben. 
 
Wanneer u een voorraaddag wilt aanvragen dan doet u dat door minimaal 2 weken voor de gewenste datum een 
voorraaddag aan te vragen via uw ouderportaal.  
 
Voorraaddagen BSO 
Wanneer uw kind naar de BSO gaat kunt u kiezen of u een vakantiedag aanvraagt of een schooldag. Indien u een 
contract heeft exclusief vakantieopvang kunt u geen voorraaddag gebruiken voor een vakantiedag.  
 
Extra dagen 
U kunt altijd extra opvang afnemen tegen een actietarief mits de beroepskracht-kind-ratio dit toelaat. Zie voor de 
huidige prijzen onze website: www.herdertje.nl 

 
Ouderportaal 
Met het gebruik van het ouderportaal is het gemakkelijk en overzichtelijk om uw mutaties aan ons door te geven. 
Hieronder een kort overzicht van wat u aan mutaties aan ons kunt doorgeven: 

- Extra dagen, ruildagen en voorraaddagen; 
- Afmelden bij ziekte; 
- wijziging adresgegevens; 
- Automatische incasso aanvraag of wijziging van uw bankgegevens. 

 



 

   
 
Flexibele opvang 
Flexibele opvang is alle opvang waarbij niet wekelijks dezelfde uren en dagen worden afgenomen. 
Flexibele opvang kan afgenomen worden met een minimale afname van 10 uur per maand. Minimaal een maand 
van tevoren dient een opgave van gewenste opvangdagen worden ingediend. Bij aanvragen korter dan een maand 
zal Kinderopvang ‘t Herdertje haar best doen maar is plaatsing niet gegarandeerd. Binnen een flexibele 
overeenkomst kan geen gebruik worden gemaakt van de voorraaddagen. 
 
 
 

 


