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1. Aanmelding en informatie 

In de meeste gevallen melden ouders zich telefonisch of digitaal via de website aan.  

Een enkele keer komen zij, voorafgaand aan de aanmelding, kijken naar de plaats van 

opvang om vervolgens hun keuze te bepalen. Deze eerste kennismaking is geheel 

vrijblijvend. 

Door de medewerkers van het Centraal Bureau wordt ouders een informatieboekje, de 

algemene voorwaarden (document van de MOgroep) en een aanmeldingsformulier verstrekt 

of toegezonden. Informatieboekjes zijn ook te downloaden vanaf de website van de 

Stichting. 

De definitieve aanmelding gebeurt schriftelijk (middels een papieren of digitaal  -via de 

website- aanmeldingsformulier) 

2. Plaatsing  

Nadat het inschrijfgeld binnen is wordt de aanmelding in behandeling genomen. Bij 

doorstroming naar een andere werksoort binnen de Stichting hoeft niet opnieuw 

inschrijfgeld te worden betaald. Op het aanmeldingsformulier wordt de aanmelddatum 

vermeld. 

2a  Plaatsingscriteria voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en   

gastouderbureau 

Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding, hierbij zijn echter de volgende 

uitzonderingsregels van kracht: 

 Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen worden met voorrang geplaatst. 

 Kinderen die door erkende instanties zijn doorverwezen op grond van medische of 

sociale indicatie worden met voorrang geplaatst. 

 Uitbreiding/wisseling van een dagdeel op volgorde van aanmelding; wanneer er 

voor dat dagdeel een ander nieuw, nog niet geplaatst kind al veel langer op de 

wachtlijst gaat, gaat dat nieuwe kind voor. 

 Reeds geplaatste kinderen, voor wie wisseling van groep of locatie gewenst is 

worden met voorrang geplaatst, op volgorde van aanmelding; wanneer er voor dat 

dagdeel een ander nieuw, nog niet geplaatst kind al veel langer op de wachtlijst 

gaat, gaat dat nieuwe kind voor. 

 

2b  Regels ten aanzien van aanmelding, toelating, plaatsing en beëindiging: 

a.       De minimale leeftijd voor het kinderdagverblijf en opvang in een gastgezin is 6  

          weken. 

b. Het beëindigen van opvang moet één maand van tevoren schriftelijk worden 

  gemeld en kan ingaan op elke gewenste datum van de maand. 

c.  Plaatsing binnen de gastouderopvang geschiedt voor minimaal 5 uur per week. 

d. aanmelden bij KDV of GOB kan zodra men een kind heeft of minimaal 2 maanden 

zwanger is; bij aanmelden tijdens de zwangerschap dient de vermoedelijke  

bevallingsdatum te worden doorgegeven. 

e. Ook indien men het kind 6 weken na de bevalling wil laten plaatsen dient de 

vermoedelijke bevallingsdatum te worden doorgegeven. 

f. Bij de aanmelding dient men op te geven wat de gewenste begindatum van  

          opvang is en wat de gewenste dagdelen/dagen zijn. 

g. In principe worden ook kinderen met een handicap geplaatst (dit is afhankelijk van 

de aard van de handicap, de verzorging en groepsgrootte; zie verder in Handboek 

Beleid C3 (Chronisch) zieke kinderen en ongevallen). 
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2c Plaatsingsprocedure bij KDV en BSO  

a. Binnen twee weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier en inschrijfgeld 

ontvangen de ouders van het Centraal Bureau een bevestiging van de aanmelding. 

Betreft het een aanmelding voor plaatsing op langere termijn dan bevat de 

bevestiging  de mededelingen dat op dat moment nog niet duidelijk is of er 

geplaatst kan worden en men op de wachtlijst wordt geplaatst. Als het een 

plaatsing op korte termijn betreft ontvangen ouders een aanbod van plaatsing of 

een bevestiging dat hun kind op de wachtlijst is geplaatst. 

b. Bij een aanbod moeten de ouders moeten binnen 2 weken reageren; daarna vervalt 

het aanbod; indien de ouders niet binnen  2 weken reageren, nemen de 

medewerkers van het Centraal Bureau telefonisch contact op t.b.v. een reactie. 

c. Bij definitieve plaatsing ontvangen ouders een contract met de plaatsingsgegevens  

 (naam vestiging, dagdelen en de datum van ingang). 

Daarbij ontvangen zij een intake- en plaatsingsovereenkomst die voor het 

intakegesprek door ouders ingevuld en getekend moet worden. De pedagogisch 

medewerkers van de betreffende groep nemen contact op met de ouders om een 

afspraak te maken voor een intakegesprek, waarin het door ouders ingevulde 

intake- en plaatsingsformulier wordt doorgenomen. Na het intakegesprek wordt het 

formulier door degene die het intakegesprek met ouders houdt direct naar de 

plaatsingsmedewerker gestuurd. 

Ouders kunnen tot 2 maanden voor de startdatum van de opvang kosteloos 

annuleren. Zien ouders minder dan twee maanden voor de overeengekomen 

startdatum af van plaatsing, dan wordt de ouderbijdrage voor de gereserveerde 

dagdelen gedurende een maand in rekening gebracht.  

Tevens ontvangen ouders een formulier voor automatische incasso. 

d. Zonder betaling worden geen dagdelen opengehouden; 

e. Voor 2e of volgende kinderen uit een gezin kan, als de plaatsing niet aansluit bij  

vertrek van ander kind, worden gereserveerd.  

f. Wijzigingen in de plaatsing zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door 

partijen zijn overeengekomen.  

g. Na een eventuele scheiding is het van belang dat de overeenkomst is getekend door 

de verzorgende ouder. 

 

2d Intake en - plaatsingsovereenkomst 

De intake- en plaatsingsovereenkomst omvat de volgende gegevens: 

 gegevens kind (naam, achternaam, BSN nummer, geboortedatum en adres) 

 plaatsingsdatum en groep 

 dagdelen of dagen 

 gegevens ouders/verzorgers (naam, achternaam, BSN nummer, geboortedatum en 

adres, telefoonnummer, emailadres,  

 naam en telefoonnummer huisarts, naam en telefoonnummer tandarts 

 adres en telefoonnummer bij noodgevallen  

 dagdelen of dagen van opvang 

 school en groep kind (BSO) 

 inentingen 

 bijzonderheden gezondheid (allergieën,  medicijngebruik, dieet etc.) 

 bijzonderheden verzorging (slapen, voeding) 

 bijzonderheden gedrag 

 plaatsingsvoorwaarden 
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 verklaring toestemming foto- en video opnames en uitstapjes buiten het terrein 

 belangstelling ouder tot deelname aan oudercommissie 

 datum en handtekening 

3. Leveringsvoorwaarden 

 

Op basis van onderstaande voorwaarden worden diensten geleverd. 

Deze diensten bestaan uit: opvang in een kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen, opvang in een 

gastgezin voor 0-12 jarigen en opvang in de buitenschoolse opvang voor de 4- jarigen tot 

einde basisschool. 

 

Leveringsvoorwaarden: 

1. het voldoen aan bovenstaande omschreven criteria; 

2. het ondertekenen van een contract en een intake- en plaatsingsovereenkomst  

 voor KDV en BSO, waarin men verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden  

 aangaande in- en uitschrijving en betaling en de leveringsvoorwaarden van de  

 MOgroep (F3 Handboek Documenten) . 

3. het ondertekenen van een overeenkomst tussen gastouder en gastouderbureau; 

4. het ondertekenen van een overeenkomst tussen vraagouder en gastouderbureau; 

5. het ondertekenen van een overeenkomst tussen gast-en vraagouder; 

6. het voldoen aan de betalingsvoorwaarden; 

 

3.1 Betalingsvoorwaarden voor KDV en BSO 

Rond de 15e van de maand ontvangen ouders een nota vanuit de medewerker financiële 

administratie voor de opvang van de huidige maand. Indien de 15e in het weekend valt 

worden de facturen de vrijdag ervoor verzonden. Ouders krijgen de facturen via de 

groepsbakjes van de kinderen in een enveloppe. 

 

Hierin staat dat de klant een betalingstermijn heeft van 14 dagen.  

Bij mensen met een automatische incasso wordt het maandbedrag ook rond de 15e van de 

maand geïncasseerd.  

 

Indien er niet is betaald, wordt na 3 weken een herinnering verstuurd door de financieel 

medewerker van de administratie.  

Hieraan staat dat er binnen 14 dagen betaald moet worden. 

Ook de klant bij wie de automatische incasso niet is gelukt krijgt een herinnering. 

 

Wanneer de herinnering na 2 weken  nog niet betaald is wordt er door de financieel 

medewerker van de administratie een aanmaning naar de klant gestuurd waarin staat dat 

er binnen 14 dagen betaald moet worden. 

 

Wanneer de klant 2 weken later nog niet heeft betaald, verzoekt de medewerker financiën 

de medewerker P&O naar de klant te bellen met de vraag waarom er niet betaald is en de 

mededeling dat wij een ingebrekestellingbrief zullen sturen. De medewerker die belt 

verzorgt ook de verzending van de ingebrekestellingbrief. Hierin wordt een kosten opslag 

van € 15,00 voor administratiekosten op het verschuldigde bedrag vermeld. 

 

Wanneer ook hierop niet wordt betaald (binnen 2 dagen) wordt de verdere afhandeling 

door de medewerker van de administratie overgedragen aan Das Incasso te Groningen. 
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In schema ziet het er als volgt uit: 

15-06:  Betalingsnota's over de maand juni gaan in de mandjes van de kinderen 

  en de incasso vindt plaats op rekening van de klant.  

07-07:  (1) Herinneringsbrieven worden verzonden aan klanten die niet betaald  

  hebben in juni of bij wie de incasso over juni niet is gelukt. 

15-07:  Betalingsnota's over de maand juli gaan in de mandjes van de kinderen 

  en de incasso vindt plaats op rekening van klant. 

21-07:  (2) Aanmaningsbrieven over de maand juni worden verzonden. 

07-08:  (1A) Herinneringsbrieven worden verzonden aan klanten die niet betaald  

  hebben in juli of bij wie de incasso van juli niet is gelukt. 

07-08:  (3) Ingebrekestellingbrieven betreffende de maand juni wordt verzonden, na 

  een telefoontje van de medewerker van de administratie naar de klanten. 

15-08:  Betalingsnota's over de maand augustus gaan in de mandjes van de  

  kinderen en de incasso vindt plaats op rekening van klant (augustus). 

21-08:  (4) Klanten die de betaling over juni niet hebben gedaan worden  

  overgedragen  aan Das Incasso te Groningen. 

21-08:   (2A) Aanmaningsbrieven over de maand juli worden verzonden 

07-09:  (1B) Herinneringsbrieven worden verzonden aan klanten die niet betaald  

  hebben in augustus of bij wie de incasso van augustus niet is gelukt. 

07-09:  (3A) Ingebrekestellingbrieven betreffende de maand juli wordt verzonden,  

  na een telefoontje van een van de medewerkers naar de klanten. Enz. 

 

Iedere 7e, 15e en 21e van een maand wordt er op gebied van debiteuren actie ondernomen. 

De Stichting behoudt zich het recht voor om eventueel van deze procedure af te wijken.  

De SKH heeft bij het niet nakomen van de betalingen en de betalingsafspraken het recht 

de opvang te van de kinderen per direct te stoppen, waarbij de 2 maanden opzegtermijn 

voor rekening van de klant zijn. Dit zal in de praktijk gebeuren als de klant niet reageert 

na ontvangst van de ingebrekestellingsbrief. 

 

De Financieel medewerker is verantwoordelijk voor het volgen van dit proces. De 

medewerker P&O krijgt opdracht van de Financieel medewerken tot het nemen van actie 

(debiteuren nabellen en maken van terugbetalingsafspraken) 

 

N.B. Ouders dienen er zelf zorg voor te dragen dat het hele voor de opvang verschuldigde 

bedrag aan de Stichting wordt overgemaakt.  

 

Ouders kunnen ervoor kiezen de bijdragen vanuit werkgevers(s)/UWV/Gemeente en het 

Rijk maandelijks direct te laten overmaken aan de Stichting. 

3.2 Betalingsvoorwaarden voor GOB 

Na het verwerken van de urenregistratie in de portal (en voor gastouderopvang-aan-huis de 

digitale urenbriefjes) van de gastouders ontvangen de vraagouders een nota in de portal.  

Vervolgens wordt het verschuldigde bedrag middels automatische incasso geïnd. Indien 

ouders geen gebruik maken van automatische incasso wordt hen verzocht de nota binnen 

twee weken te betalen. De betaling geschiedt in tegenstelling tot KDV en BSO  achteraf. 

Zie verder procedure bij KDV en BSO. 

4. Wachtlijstbeleid 

De Stichting Kinderopvang Haren hanteert een wachtlijstbeleid. Deze is als volgt: 



Handboek Beleid  D1.Leveringsvoorwaarden, toelating en plaatsing 

Revisiedatum: 01-08-2016 

  6 van 7 

 indien er geen directe plaatsing mogelijk is bij KDV en BSO dan wordt een kind 

automatisch op de wachtlijst geplaatst. Een nieuw kind komt onder aan de wachtlijst 

te staan; behoudens de uitzonderingsgevallen genoemd onder 2a en 2b. 

 komt er een plaats vrij, dan kunnen in eerste instantie de ouders van reeds geplaatste  

    kinderen hiervan gebruik maken door van dagdelen te wisselen of deze uit te breiden  

    mits zij dit schriftelijk hebben kenbaar gemaakt. Hierbij is de volgorde van kennisgeving  

    van de gewenste mutatie bepalend.  

 ouders van KDV en BSO die op de wachtlijst staan, krijgen één keer per jaar schriftelijk  

    bericht met de vraag of zij hun plaats op de wachtlijst willen handhaven. Ouders dienen  

    binnen twee weken te reageren op deze vraag, anders worden ze van de wachtlijst  

    afgevoerd.  Als zij ondertussen nog geen andere opvang hebben gevonden, dan kunnen  

    zij contact opnemen met de plaatsingsmedewerker die informatie verstrekt over de  

    wachttijd en de mogelijkheden; 

 weigert men een aanbod, blijft men op dezelfde plaats op de wachtlijst te staan. In  

    overleg wordt bekeken wanneer ouders eventueel opnieuw benaderd zullen worden, of  

    kan met ouders worden afgesproken dat zijzelf contact opnemen wanneer opvang  

    gewenst is. 

5. Regels ten aanzien van het Gastouderbureau 

Met betrekking tot bemiddelingen gelden de volgende regels: 

Zowel gastouders als vraagouders kunnen zich aanmelden bij het gastouderbureau. Dat kan 

telefonisch op werkdagen of via het aanmeldingsformulier op de website. 

 

Met aspirant gastouders wordt de onderstaande procedure doorlopen: 

 gegadigden ontvangen informatie over de gang van zaken bij het gastouderbureau; 

 zij kunnen zich vervolgens aanmelden voor een intake. Het initiatief kan ook uitgaan  

    van de medewerker van het bureau. Dit gesprek vindt plaats bij de gastouder thuis; 

 de medewerker van het gastouderbureau bepaalt na dit gesprek of de aspirant  

    gastouder voldoet aan de selectiecriteria, beschreven in de Regelgeving GOB. Potentiële  

    gastouders dienen onder andere een kindgerichte MBO-opleiding op minimaal niveau 2  

    (Helpende Welzijn) te hebben gevolgd, en te beschikken over een nog geldig EHBO  

    certificaat. 

 voldoet de aspirant gastouder aan de gestelde criteria dan wordt zij/hij opgenomen in  

    het bestand (de kosten zijn voor het bureau). Een aspirant gastouder wordt vervolgens  

    gevraagd een verklaring van goed gedrag in te leveren, zowel voor zichzelf als  

    huisgenoten van 18 jaar of ouder. 

 tussen de gastouder en het gastouderbureau wordt een schriftelijke overeenkomst  

    gesloten, nadat de VOG van de gastouder en diens volwassen huisgenoten is ontvangen  

    en bij de gastouder thuis een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is  

    uitgevoerd door een medewerker van het GOB. 

 

Met vraagouders gaat de procedure als volgt: 

 voor er wordt overgegaan tot het houden van een intake moet er € 11,50 inschrijfgeld  

    worden overgemaakt naar de Stichting Kinderopvang Haren onder vermelding van GOB; 

 een vraagouder dient minimaal 5 uur per week opvang af te nemen, en bij  

    onregelmatige opvang 22,5 uur per maand. 

 de intake vindt plaats op het kantoor van het gastouderbureau of bij de vraagouder  

    thuis; 

 tussen de vraagouder en het gastouderbureau wordt een schriftelijke overeenkomst  

    gesloten. 
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Procedure bij een koppeling: 

 De medewerker van het gastouderbureau verstrekt de vraagouders de gegevens van een  

    gastouder die, op basis van de intake met de vraagouders, geschikt geacht wordt de  

    opvangvraag te realiseren; vraagouders maken een afspraak met deze gastouder voor  

    een kennismakingsgesprek; 

 Dit gesprek vindt plaats in het huis van de gastouder en, indien mogelijk, in bijzijn van  

    kind(eren) van de vraagouder en de gezinsleden van de gastouder;  

 Beide partijen krijgen bedenktijd. Vervolgens nemen vraag- en gastouder contact op  

    met de medewerker van het Gastouderbureau om te laten horen of men met elkaar in  

    zee wil; 

 Zijn beide partijen positief dan wordt door de medewerker van het GOB een  

    koppelingsgesprek georganiseerd bij de gastouder thuis, waarvan een verslag wordt  

    gemaakt, en naar aanleiding waarvan een contract wordt opgesteld. Daarin worden de  

    dagen en opvanguren vastgelegd en de bijzondere afspraken; (b, v. vakantie, wisselende  

    tijden etc.)* 

 Na 4 weken opvang neemt een medewerker van het gastouderbureau telefonisch  

    contact op met gast- en vraagouder om te horen of de opvang naar wens verloopt. Dan  

    wordt ook het formulier ‘Evaluatie proefperiode gastouderopvang’ ingevuld. Als het    

    formulier daar aanleiding toe geeft, of de vraagouder aangeeft daar behoefte aan te  

    hebben, vindt een evaluatiegesprek plaats onder leiding van een medewerker van het  

    gastouderbureau. 

5.1  Ondersteunende activiteiten tijdens en na de bemiddeling: 

 indien nodig (zie voorgaande) organiseert de medewerker van het bureau een  

    evaluatiegesprek met de gast- en vraagouder. Zo nodig wordt de overeenkomst  

    aangepast; 

 wanneer het de ouder niet gelukt om vervanging te vinden als de gastouder ziek wordt  

    dan kan ze een beroep doen op het bureau, dat zal proberen vervangende opvang te  

    regelen; 

 bij onverwachte omstandigheden kan tevens een beroep worden gedaan op het  

    gastouderbureau. Daar zal men proberen een oplossing te vinden; 

 het gastouderbureau organiseert bijeenkomsten en cursussen voor de gastouders; 

 gastouders dienen bij voorkeur artikelen die noodzakelijk zijn voor de opvang (bedjes,  

    boxen etc.) zelf te regelen.  

 het gastouderbureau biedt gast- en vraagouders ondersteuning bij opvoedings- en  

    opvangzaken. 

 

Deze regels zijn vastgesteld door management en bestuur. 

De medewerker van het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de inschrijving, de 

wachtlijst, de toelatings- en plaatsingsprocedures. 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra vraag en aanbod op 

elkaar aansluiten wordt er gekoppeld, hetgeen kan betekenen dat mensen, die zich later 

hebben aangemeld, eerder gekoppeld worden. 

 

 

 


