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Algemeen 
Ouders kiezen een locatie die bij hen past en sluiten daarom ook zelf een overeenkomst met KomKids. 
Niet geheel onbelangrijk, eveneens zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
tegemoetkoming van de Belastingdienst 

De Wet Kinderopvang regelt dat de overheid meebetaalt aan de kosten voor kinderopvang als ouders 
werk en gezin combineren. De hoogte van de tegemoetkoming is inkomensafhankelijk en vanaf het 2e en 
ieder volgend kind wordt deze tegemoetkoming hoger. 

Inschrijfvoorwaarden | Wanneer kan een kind worden ingeschreven? 
Vanaf welke leeftijd voor welke vorm van opvang is inschrijven mogelijk: 

kinderdagopvang                                  tijdens zwangerschap 

vormen van buitenschoolse opvang        vanaf 12 maanden en wanneer de basisschool bekend is 

VKV - verkorte kinderopvang met VVE  vanaf 12 maanden 
(voorheen peuterspeelzaal) 

Goed om te weten: 

• Een ‘toekomstig’ kind moet apart worden ingeschreven voor de kinderdagopvang en een vorm 
van buitenschoolse opvang. 

• Bij alle vormen van opvang, behalve bij VKV (voorheen Peuterspeelzaal), is het mogelijk tegen 
betaling gebruik te maken van verlengde opvang. 

Afname per opvangvorm | Hoeveel dagen komt een kind sowieso? 

Minimum aantal af te nemen dagen/dagdelen* per opvangvorm bij plaatsing : 

• kinderdagopvang                              1 dag 

• voorschoolse opvang                       1 dagdeel (ochtend) 

• naschoolse opvang                          1 dagdeel (middag) 

• vakantie opvang                                1 dag 

• verkorte kinderopvang met VVE 2 dagdelen (zonder) en 4 dagdelen (met indicatie) 

*Bij Kindcentrum Toekomst en Vaartkids is de minimale afname 2 dagen per week en bij de flexibele Hele 
Dagopvang van Kindcentrum Harga, Bellefleur of Viola is deze afname minimaal 5 uur per week.  

Plaatsingsselectie | Voor ieder kind zoeken we een plekje  
Het vinden van een opvangplek voor een kind is afhankelijk van een aantal zaken: 

• inschrijfdatum aanmelding / inschrijving 

• voorrangsregelingen 

• bezetting / capaciteit 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Voorrangsregelingen | Uitzonderingen in de plaatsingsselectie 

• de interne wachtlijst heeft voorrang op de externe wachtlijst; 

• op de interne wachtlijst staan kinderen van KomKids-medewerkers, 2e of een volgend kind uit 
één gezin waarvan al een kind geplaatst is en kinderen die doorstromen van de 
kinderdagopvang naar een vorm van Buitenschoolse Opvang; 

• een 2e of volgend kind uit één gezin waarvan al een kind geplaatst is, wordt om en om met 
een kind van de externe wachtlijst geplaatst; 

• kinderen van KomKids-medewerkers worden op basis van de planning direct geplaatst; 

• kinderen die doorstromen van de kinderdagopvang naar een vorm van Buitenschoolse 
Opvang hebben voorrang op de wachtlijst. 

Plaatsing op sociaal/medische indicatie (SMI) | Hoe werkt dat? 
De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. De ouders van het gezin 
hebben in dit geval geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit komt omdat de ouders niet (allebei) werken 
en vanwege een sociale of medische situatie ook niet instaat zijn om voor hun kinderen te zorgen.  

SMI-plaatsen vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Gemeenten ontvangen een extra budget van de 
Belastingdienst om kinderopvang te kunnen bieden aan kinderen met een SMI. Bij de gemeente Schiedam 
en Rotterdam kunnen ouders zelf een aanvraag indienen en de gemeente beoordeelt vervolgens of de 
aanvraag in aanmerking komt voor een SMI-subsidie. 

Voordat een kind met SMI wordt geplaatst, vindt er eerst een gesprek plaats tussen ouders en de 

Locatiemanager. Elke SMI-plaatsing heeft een proefperiode van 3 maanden. Na deze 3 maanden wordt de 

opvang voorgezet of gestopt. Dit wordt in overleg bepaald met de Pedagogisch Professionals, de 

Locatiemanager, de ouder(s) en eventueel met de verwijzende instantie. Daarna vindt er elke 3 maanden 
een evaluatie plaats. 

Aanvang en beëindiging | We zeggen liever ‘hoi’ dan ‘gedag’ en liefst met een lach 
De eerste maand van een reguliere plaatsing is altijd een proefperiode. Het liefst zien we alle kinderen 
opgroeien en zeggen we pas gedag als de kinderen hun vleugels uitslaan richting het Voortgezet 
Onderwijs.  
 
Soms komt het voor dat contracten eerder worden beëindigd, door ouders of door KomKids. Het besluit 
hiertoe zal namens de Directeur/ Bestuurder met redenen worden voorzien en met de ouders/verzorgers 
worden besproken. De privacy van de ouders/verzorgers wordt gegarandeerd. 

In bijzondere gevallen wordt, na overleg met de Directeur/Bestuurder, afgeweken van de opzegtermijn 
van één maand. 

Contact | Vragen stellen mag altijd 

Heeft u na het lezen van het plaatsingsbeleid vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op 

met de afdeling Service & Advies. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30-18.00 uur bereikbaar via 

telefoon 010-4993200 of e-mail service@komkids.nl. 
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