
Voorwaarden inzet extra dagen per 01-01-2020 

Extra dagen per 01-01-2020 

Een keertje extra werken? Of een dag compenseren voor een dag dat uw kind niet komt? Dat kan nog 
steeds! Per 01-01-2020 is onze ruilservice vervallen en bieden wij u extra dagen die u in kunt zetten 
naar uw wens. Hoe dat precies werkt? Lees het hieronder. 

Wat houdt het precies in? 
U ontvangt per jaar enkele extra dagen die u in mag zetten, zonder dat u hiervoor hoeft te betalen.  
Per jaar ontvangt u:  

 

2x het aantal dagen dat per week in de overeenkomst staat 
Wat betekent dit dan precies: Komt uw kind op dinsdag en donderdag.  
Dan krijgt u 4 extra dagen op jaarbasis om in te zetten. Komt uw kind 3 dagen 
in de week, dan krijgt u 3 x 2 = 6 extra dagen per jaar.  

 

 
Wat zijn de spelregels? 

 Wettelijke beroepskracht-kindratio moet passend blijven 

De extra dagen mogen ingezet worden wanneer de zogenoemde BKR het toelaat. De 

beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 

aantal kinderen in een opvanggroep. De BKR is wettelijk vastgesteld. Het betekent dus dat er 

voor de extra dag geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. 

 Aanvraag  
Extra opvang vraagt u aan via het ouderportaal.  
Via het ouderportaal: U kiest bij ‘tijdlijn’ de naam van uw kind. Dan ziet u een tekstvak 
waarin u ‘ik wil een extra dag komen’ kunt typen. 
Via de app: U gaat naar het ‘dagboek’ en klikt op de ‘+’. In het inboxbericht kunt t ‘ik wil een 
extra dag komen’ typen. 

 Bevestiging maximaal 10 dagen van te voren 

Indien de extra dag mogelijk is ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor de dag, een bevestiging. U 

kunt de toegekende dag ook terugvinden op het ‘opvangoverzicht’ bij uw kind. 

 Start > 1 juli = 50% van de dagen 

Start uw kind na 1 juli 2020, dan ontvangt u de helft, dus 1x het aantal dagen dat in de 

overeenkomst staat. Start uw kind net voor 1 juli (bijv. in juni) dan ontvangt u 2 keer het 

aantal contractdagen.  

 Niet mee naar volgend jaar 

Niet opgenomen extra dagen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar. 

 Op volgorde van aanvraag 

Indien er meer aanvragen zijn dan plaatsen, dan wordt de extra dag toegekend in volgorde 

van aanvraag.  

 Kind gebonden 

Een extra dag is gebonden aan een kind; dit kan niet toegekend worden aan een ander kind 

uit uw gezin.  

 Locatie gebonden 

Als uw kind opvang heeft op 2 locaties van ons, ontvangt u op beide locaties 2x het aantal 

dagen wat uw kind op die locatie afneemt. De extra dagen zijn locatie gebonden en kunnen 

dus alleen op die locatie ingezet worden.  
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Even enkele voorbeelden op een rijtje  

Voor het kinderdagverblijf  

 Heeft uw kind een 40 weken overeenkomst en u wilt een extra dag afnemen. 

Dan mag u deze dag inzetten tijdens de schoolweken.  

 Wordt uw kind halverwege het jaar 4 en gaat hij/zij over naar de BSO? 

Er kunnen geen dagen meegenomen worden naar de BSO. Als uw kind start bij de BSO krijgt 

u daar de extra dagen volgens de BSO overeenkomst voor. 

 
Voor de buitenschoolse opvang 

 Stel uw kind heeft een 40 weken overeenkomst (dinsdagmiddag) en u wilt een extra dag af-

nemen. Dit dagdeel kan ingezet worden tijdens schoolweken (ook op een lange middag zoals 

woensdag of vrijdag). 

 Heeft u een 52 weken overeenkomst (dinsdagmiddag en in vakantie de hele dag). Dan mag u 

2 x 1 dag inzetten. Tijdens schoolweken 2 x een middag of tijdens vakantieweken 2 x een he-

le dag. 

 

Voor de voorschoolse opvang 

 Komt uw kind 1 dag naar de voorschoolse opvang en wilt u een extra voorschoolse dag  

afnemen? Dan kan dit, tijdens de schoolweken.  


