Plaatsingscriteria en procedure KDV/BSO
Plaatsingsprocedure:
 Inschrijven KDV kan vanaf het moment dat de ouder een kind heeft of verwacht.
 Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat het kind twee jaar is.
 Inschrijven kan schriftelijk (digitaal en op papier) en telefonisch.
 Inschrijvingen worden schriftelijk bevestigd. Bij telefonische inschrijving stuurt de afdeling
Planning een controleformulier mee waarop ouders eventueel gegevens kunnen wijzigen
en/of aanvullen. Het gewijzigde/aangevulde formulier moet dan worden geretourneerd en
verwerkt op de afdeling Planning.
 Bij de kinderopvangvoorziening wordt geplaatst op basis van de plaatsingscriteria en de
volgorde van binnenkomst.
 De minimale leeftijd voor plaatsing is 10 weken.
 Plaatsing geschiedt voor ten minste:
 Eén dagdeel per week op een kinderdagverblijf
 Eén dagdeel per twee weken op een locatie voor BSO
 Plaatsing in twee stamgroepen is mogelijk als ouders hiervoor uitdrukkelijk toestemming
geven en de gedoog-afspraken met de gemeente worden nageleefd.
Plaatsingscriteria:
 De volgorde van plaatsen vastgesteld door Kanteel Kinderopvang is als volgt:
1. kinderen van personeel van Kanteel
2. kinderen met medische en/of sociale indicatie
3. tweede en volgende kinderen uit eenzelfde gezin
4. mutaties in de plaatsing
5. nieuwe kinderen
Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.







Als een kindplaats meer dan 3 maanden onbezet blijft, kan aan bovenstaande
plaatsingscriteria voorbij worden gegaan.
Bij gedeeltelijke plaatsing blijft het kind op de wachtlijst staan voor die dagdelen dat plaatsing
nog niet mogelijk is.
Indien de klant uitbreiding van dagdelen wil, of de dagdelen wil wijzigen, moet de klant een
schriftelijke aanvraag hiertoe indienen en deze wordt op volgorde van binnenkomst
behandeld. Het betreft dan een mutatie.
Op locaties waar door de school ruimte beschikbaar wordt gesteld voor BSO wordt voor de
capaciteit van die ruimte voorrang verleend aan kinderen van de desbetreffende
basisschool.
Een aanvraag voor plaatsing op BSO komend vanuit een klant met een kind op een
kinderdagverblijf van Kanteel wordt behandeld als een mutatie.
Bij beëindiging van de plaatsing, of bij een gedeeltelijke beëindiging van de plaatsing, geldt
een wederzijdse opzegtermijn van één maand.

