
 

 

 

 
 

 
 

 

Plaatsingsbeleid 

Welkom bij Kinderopvang JOEP! 

Graag informeren wij u over onze regels voor inschrijving en plaatsing in één van onze 

kindercentra. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op. Wij hopen u 

binnenkort te mogen verwelkomen en wensen u en uw kind een plezierige tijd bij onze 

organisatie. 

Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind aanmelden voor opvang in één van 

onze kindercentra. U kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen op onze website. De 

aanmelding brengt geen verplichtingen met zich mee en is kosteloos. Wij nemen contact met 

u op na ontvangst van uw aanmelding om een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Op 

basis hiervan ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. 

Uw kind is welkom bij Kinderdagverblijf JOEP!  vanaf 6 weken oud. We hebben al plaatsen 

vanaf één dag per week. 

Bij de buitenschoolse opvang is de minimum leeftijd 4 jaar. Bij het plaatsen van kinderen 

houden we rekening met de wettelijke bepalingen t.a.v. de groepssamenstelling, 

groepsgrootte en de leeftijdsopbouw. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal 

plaatsingscriteria bepaald wie er aan de beurt is voor een plaats. 

In volgorde van prioriteit zijn dit: 

• Geplaatste kinderdagverblijf kinderen op meerdere groepen, naar plaatsing op één 

groep. 

• Broertjes en zusjes van een geplaatst kind. 

• Geplaatste kinderen zonder broertjes/zusjes die van het kinderdagverblijf naar de 

buitenschoolse opvang willen. 

• Geplaatste kinderen met een wens voor extra dagen of een wijziging van dagen. 

• Nieuwe kinderen zonder broertjes/zusjes bij JOEP!  

Als er meerdere kinderen tegelijk aan de beurt zijn is de inschrijfdatum doorslaggevend. 

Kinderen die gebruik maken van opvang in ons kinderdagverblijf stromen niet automatisch 

door naar een buitenschoolse opvang. Hiervoor is een inschrijving voor de gewenste 

buitenschoolse opvang noodzakelijk. Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan vanaf 

de 2e verjaardag.  

We begrijpen dat u bedenktijd nodig kunt hebben om te bekijken of u een gereserveerde 

plaats daadwerkelijk door wilt laten gaan. Daarom houden we de gereserveerde plaats 2 

weken vrij.  

Wanneer er overeenstemming is over het persoonlijk aanbod ontvangt u een 

plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is definitief wanneer wij de plaatsingsovereenkomst 

binnen de gestelde termijn van 7 dagen getekend retour hebben ontvangen. U ontvangt 

hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk 

aanbod. 

 



 

 

 

 

 

Na ondertekening en retournering van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief. 

De adjunct directeur kinderopvang neemt contact met u op om een afspraak te maken voor 

een kennismakingsgesprek. Dit gebeurd bij voorkeur minimaal twee weken vóór de aanvang 

van plaatsing. De wendagen voor het kinderdagverblijf zijn de eerste 2 dagen van het 

contract, we bespreken persoonlijk de wen-tijden met u. Bij voorkeur is dit een ochtend en 

een middag deel. Houdt u er rekening mee dat er op de wendagen niet hele dag opvang is. 

De wendagen voor de buitenschoolse opvang zijn in overleg met u, de eerste middag op de 

buitenschoolse opvang willen wij vragen om eerder te komen zodat er alle tijd voor is.  

Kindercentrum JOEP! biedt incidenteel extra opvang aan als de groepssamenstelling dit 

toelaat. De extra opvang kunt u in het ouderportaal aanvragen. De adjunct directeur 

kinderopvang beoordeelt of uw verzoek wordt gehonoreerd, dit is afhankelijk van de 

personele bezetting en de groepsgrootte. Als u kind meer weken gebruik maakt van de 

opvang dan is overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst, brengen wij de extra 

afgenomen opvang aan u in rekening. De extra afgenomen opvang wordt meegenomen in 

de totale jaaropgave kinderopvang. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling 

tegemoetkoming kinderopvangtoeslag. 

Kindercentrum JOEP! biedt de mogelijkheid voor het ruilen van dagen als de 

groepssamenstelling het toelaat. Uw kind wordt in principe op de eigen stam-/basisgroep 

geplaatst. Indien de groepssamenstelling dit niet toelaat, bestaat de mogelijkheid om u kind 

in een andere groep te plaatsen. Dit kan alleen met uw toestemming. Ruilen kunt u in het 

ouderportaal regelen. De adjunct directeur kinderopvang beoordeelt of uw verzoek wordt 

gehonoreerd, dit is afhankelijk van de personele bezetting en de groepsgrootte. 

Wij gaan ervan uit dat u uw kind tijdig ophaalt binnen de openingstijden van het 

kindercentrum. Indien u onverhoopt uw kind een keer te laat ophaalt, krijgt u hiervoor een 

factuur, deze kosten worden in rekening gebracht per half uur.  

De plaatsingsovereenkomst voor dagopvang van de 0- tot 4-jarigen duurt tot de 4e 

verjaardag, dit is de laatste opvangdag. De plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse 

opvang duurt uiterlijk tot de 13e verjaardag, dit is de laatste opvangdag. 

Elke partij heeft het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de 

overeengekomen dagen of dagdelen op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is één maand. 

Opzeggen kan elke dag, een maand na de opzegdatum kan de plaatsingsovereenkomst 

stoppen.  

 

 


