
Robinson Kinderopvang Plaatsingsbeleid 01-10-2018 
 
Plaatsingsbeleid Robinson Kinderopvang KDV en BSO (inclusief VSO) 
 
(NB: waar gesproken wordt over de klant wordt de ouder/verzorger bedoeld) 
 
Inleiding 
ROBINSON KINDEROPVANG biedt opvang voor kin-
deren van nul tot vier jaar in kinderdagverblijven 
(KDV) en voor kinderen die de basisschool bezoe-
ken opvang vóór en na schooltijd bij de buiten-
schoolse opvang (BSO). 
Dit plaatsingsbeleid heeft uitsluitend betrekking op 
de inschrijving en plaatsing van kinderen op het 
KDV en de BSO (inclusief VSO). Met dit plaatsings-
beleid geeft ROBINSON KINDEROPVANG haar klan-
ten inzicht in de wijze waarop aanmeldingen wor-
den behandeld en beschikbare kindplaatsen wor-
den aangeboden. 
 
Doelstelling 
ROBINSON KINDEROPVANG stelt zich ten doel de 
capaciteit kindplaatsen in haar kindercentra opti-
maal af te stemmen op de behoefte van haar klan-
ten. Ook wil ROBINSON KINDEROPVANG haar klan-
ten in een zo vroeg mogelijk stadium zekerheid ge-
ven over de plaatsing van hun kind. 
Streven is voor alle ingeschreven kinderen tijdig de 
gevraagde opvang te bieden. Als dit niet direct mo-
gelijk is, spant ROBINSON KINDEROPVANG zich in 
om - met inachtneming van de in dit plaatsingsbe-
leid opgenomen richtlijnen en binnen haar moge-
lijkheden - een passend alternatief te bieden. Hier-
bij geldt als uitgangspunt dat ROBINSON KINDER-
OPVANG een optimale bezetting van kindplaatsen 
dient te realiseren, teneinde een rendabele exploi-
tatie en daarmee continuïteit te kunnen waarbor-
gen. 
 
 

 
Informatie en inschrijving 
Uitgebreide informatie over kindercentra, ope-
ningstijden, de wijze van aanmelden alsmede dit 
plaatsingsbeleid zijn te vinden op de website robin-
son.nl 
Aanmelding 
Voor KDV opvang kan een kind aangemeld worden 
zodra de (verwachte) geboortedatum en de ge-
wenste ingangsdatum van de opvang bekend zijn. 
De inschrijfdatum is de datum van de telefonische 
inschrijving of ontvangst van het inschrijfformulier. 
Voor BSO kan een kind worden ingeschreven vanaf 
de (verwachte) geboortedatum. Voor iedere op-
vangvorm dient apart ingeschreven te worden. Een 
kind wordt niet automatisch doorgeplaatst van KDV 
naar BSO (dit hangt namelijk ook af van de keuze 
van de basisschool), maar krijgt wel voorrang bij 
plaatsing (zie voorrangscriteria). 
ROBINSON KINDEROPVANG bevestigt een inschrij-
ving digitaal (per e-mail). Aanmelding biedt echter 
nog geen garantie voor plaatsing. 
Plaatsingscriteria 
Wanneer op een kindercentrum een plek vrij komt, 
beoordeelt ROBINSON KINDEROPVANG welk inge-
schreven kind voor plaatsing in aanmerking komt. 
Hierbij wordt met name gelet op de match tussen:  
 de datum van inschrijving; 
de gewenste ingangsdatum en de datum 
waarop de plek beschikbaar komt; 
aantal en specifieke dagen die zijn aangevraagd; 
leeftijd van het te plaatsen kind t.o.v. de leef-
tijdsopbouw van de groep. 
 



Voor BSO geldt verder dat de school die het kind 
bezoekt, gekoppeld moet zijn aan de BSO-locatie. 
Voorbeeld: 
Per 1 september komt een plaats vrij op dinsdag, 
donderdag en vrijdag in groep X van kindercen-
trum Y. Voor dit kindercentrum zijn 13 kinderen 
ingeschreven. Hiervan hebben 6 een ingangsda-
tum voor plaatsing die later ligt dan de datum 
waarop de plek beschikbaar komt. Van de 7 kin-
deren die op of voor de datum waarop de plek be-
schikbaar komt, geplaatst (hadden) willen wor-
den, zijn er 2 die een andere dagencombinatie wil-
len dan vrij komt of minder dagen willen. 
Van de overgebleven 5 kinderen die staan 
ingeschreven voor zowel de gewenste dagencom-
binatie als de betreffende ingangsdatum, passen 
er 2 qua leeftijd niet in de groep waarin de plaats 
vrij komt. Uiteindelijk blijven dan 3 kinderen over 
die in aanmerking komen voor plaatsing. Wanneer 
voor geen van deze 3 kinderen voorrangscriteria 
van toepassing zijn, wordt de vrije plek aangebo-
den aan het kind dat het langst staat ingeschre-
ven. 
In verband met het matchen van plaatsingscriteria 
kan het in de praktijk dus voorkomen dat een kind 
met een latere inschrijfdatum toch eerder ge-
plaatst wordt dan een kind dat al langer staat in-
geschreven. 
Voorrangscriteria bij plaatsing 
Naast de match in dagen, ingangsdatum en leef-
tijd kunnen ook voorrangscriteria een rol spelen 
bij de plaatsing van kinderen. ROBINSON KINDER-
OPVANG hanteert de volgende voorrangscriteria: 
1. kinderen van eigen personeel 
2. tweede en volgende kinderen uit een gezin 
waarvan al een kind gebruik maakt van opvang bij 
ROBINSON KINDEROPVANG 
3. voor een plaatsing op een BSO krijgen kinderen 
die vanuit het KDV doorstromen voorrang. 
 
Aanbod van een plaats 
Zodra plaatsing mogelijk is en voorafgaand aan 
plaatsing, neemt ROBINSON KINDEROPVANG con-
tact op met de klant. Plaatsingen worden in de re-
gel digitaal (per e-mail) aangeboden. De klant ont-
vangt van ROBINSON KINDEROPVANG een bericht 
met een opvangcontract. 
Wanneer de klant gebruik wil maken van het 
plaatsingsvoorstel dient het opvangcontract on-
dertekend te worden en binnen de afgesproken 
tijd teruggestuurd te worden aan ROBINSON KIN-
DEROPVANG. 
 
 
 
 

Voorwaarde en ingangsdatum 
Met de ondertekening van het opvangcontract 
gaat de klant akkoord met de voorwaarden, zoals 
deze in het opvangcontract staan genoemd. Plaat-
singen, mutaties en opzeggingen kunnen iedere 
dag van de maand ingaan. 
Wanneer een klant een plaatsingvoorstel accep-
teert dat niet (geheel) conform de wens is, kan de 
inschrijving van het kind desgewenst gehandhaafd 
blijven tot het moment waarop de gevraagde 
plaats wel beschikbaar is. De 
plaatsingscriteria blijven van toepassing. De oor-
spronkelijke inschrijfdatum blijft gehandhaafd. 
Doorplaatsing 
Voor doorplaatsing naar een andere leeftijdsgroep 
binnen dezelfde opvangsoort is geen nieuw plaat-
singsverzoek nodig. Het is mogelijk dat een plaat-
sing slechts tijdelijk wordt toegekend, bijvoor-
beeld omdat de verwachting is dat een kind van-
wege plaatsgebrek bij het bereiken van een ze-
kere leeftijd niet kan doorstromen naar een vol-
gende leeftijdsgroep. Indien dit het geval is, staat 
de einddatum altijd nadrukkelijk in het opvang-
contract vermeld. 
 
Mutaties 
Een mutatieverzoek (wijziging van opvang) wordt 
door de klant digitaal ingediend bij de locatiema-
nager. Een mutatieverzoek wordt behandeld con-
form hetgeen onder “Plaatsingscriteria” is be-
schreven. Een mutatie die geen wijziging inhoudt 
van de afgesproken prijs voor de opvang (bijvoor-
beeld bij een wisseling van dagen hele dagopvang) 
wordt door ROBINSON KINDEROPVANG bevestigd 
aan de klant, zodra de aangevraagde wijziging mo-
gelijk is. Betekent een mutatie wel een wijziging in 
de afgesproken prijs (bijvoorbeeld omdat een dag 
meer of minder wordt overeengekomen), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemeen 
Plaatsingsvoorwaarden 

 Plaatsing vindt plaats wanneer de ouder 
heeft voldaan aan alle aanmelding- en 
Inschrijvings- verplichtingen die Robinson 
hanteert en als de plaatsings-
overeenkomst ondertekend door 
Robinson tijdig is ontvangen. 

 Plaatsing gaat in op de gewenste dag van 
de maand. 

 In het KDV worden kinderen voor 
minimaal 4 dagdelen geplaatst; deze regel 
stelt de kinderen beter in staat te wennen 
aan de groep, de groepsregels en de 
groepsleiding én stelt de groepsleiding 
beter in staat om een goede band op te 
bouwen met elk individueel kind. 

 In de BSO geldt dit advies niet voor de 
woens- en vrijdag. 

 Afname van halve dagen is niet mogelijk.  
 
Voorstel 
Als er een kindplaats vrijkomt worden de ouders 
waarvan de kinderen op de wachtlijst staan 
telefonisch of schriftelijk door de administratie 
benaderd. Ouders krijgen 7 dagen de tijd om te 
reageren op dit aanbod. Mochten ze binnen deze 
termijn niet hebben gereageerd dan verliezen zij 
hun aanspraak op de voorgestelde plaatsing. 
 
Plaatsingsovereenkomst 
Als de ouders akkoord gaan met het aanbod 
ontvangen ze een plaatsingsovereenkomst in 
duplo met daarbij de Algemene Voorwaarden voor 
Kinderopvang. Deze plaatsings-overeenkomst 
dient binnen zeven dagen getekend bij Robinson 
retour te zijn, willen ouders hun eerste aanspraak 
op de aangeboden plaatsing niet verliezen. De 
betreffende vestiging wordt over de komst van het 
nieuwe kindje schriftelijk/per mail geïnformeerd. 
 
Ruilen 
Robinson hanteert een ruilbeleid waarbij het 
mogelijk is om binnen twee weken (voor of na) 
een vooraf (minimaal 24 uur) afgemelde datum 
kan worden ingehaald, mits de bezetting dat 
toelaat. In principe komen kinderen op vaste 
dagen naar de kinderdagverblijven en 
buitenschoolse opvang. Het kan echter 
voorkomen dat ouders op andere dan de vaste 
dagen opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld door 
ziekte of vakantie. Het ruilen is een service en 
geen recht. 
 
 

Voorwaarden hiervoor zijn: 
De in te halen dag valt binnen twee weken 
voor of twee na de afgemelde datum 
- Dagen die door ziekte gemist zijn kunnen 

niet worden ingehaald. 
- Ruildagen kunnen niet achteraf worden 

aangevraagd. 
Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het 
gaat dan om de dagen waarop de opvang, 
conform de CAO, gesloten is (Nieuwjaarsdag, 
2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 
2e Pinksterdag, Kerstmis en Bevrijdingsdag (1 
x per 5 jaar)). De kosten hiervan zijn 
verrekend in het uurtarief. 

 
Reeds geplaatste kinderen: 
Ouders die voor hun kind een dag meer opvang 
willen of structureel van dagen willen ruilen, of 
kinderen die overstappen naar een andere 
vestiging van Robinson hebben voorrang boven 
nieuwe aanvragen en voor zover de bezetting dat 
toelaat. 
 
Rekening houdend met deze basisprincipes 
hanteert Robinson het voorrangsbeleid op: 

1. 2de (3de enz.) kinderen uit een gezin; 
2. Doorstromers van KDV naar BSO; 
3. Wisseling of extra dagen voor reeds 

geplaatste kinderen binnen dezelfde 
locatie 
(voor zover de planning dit toelaat); 

4. Overplaatsing naar een andere locatie van 
Robinson met al dan niet een wisseling  of 
uitbreiding van dagen, 
voor reeds geplaatste kinderen (voor 
zover de planning dit toelaat). 

 
Naast deze regels geldt dat de datum van 
inschrijving bepalend is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wachtlijst 
Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking 
komen voor één plaats, dan wordt het langst 
ingeschreven kind het eerst geplaatst. 
 
Wachtlijst onderhoud   
Jaarlijks worden de wachtlijstgegevens 
gecontroleerd. 
Controle actieve wachtlijst: Ouders ontvangen 
voor deze controle het formulier "Plaatsing vanuit 
de wachtlijst". Dit formulier dient binnen 7 dagen 
ingevuld en teruggestuurd te worden naar 
Robinson; anders wordt de inschrijving op “niet-
actief” gezet waardoor er geen directe 
bemiddelingsactiviteiten plaatsvinden. 
Wanneer ouders benaderd worden en een plaats 
afwijzen maar wel op de wachtlijst willen blijven, 
worden zij weer op de wachtlijst geplaatst met 
een recente inschrijfdatum. Hierdoor komen zij 
weer onderaan de wachtlijst. 
 
III. Wijzigingen/uitbreiding 
Verzoeken om wijzigingen van de plaatsing (aantal 
dagen of soort dagen; andere vestiging; andere 
ingangsdatum) dienen altijd schriftelijk te worden 
doorgegeven aan de administratie en niet aan de 
groepsleid(st)ers. Ouders krijgen een schriftelijke 
bevestiging van de wijziging mits de wijziging 
realiseerbaar is. Ouders dienen bij vermindering 
van dagen rekening te houden met de 
opzegtermijn van een maand. Verder gelden hier 
de algemene plaatsingsregels. Bij het in mindering 
brengen van dagen geldt tevens ook dat de 
mindering niet kan resulteren in 1 enkele dag. Ook 
bij het in mindering brengen van dagen geldt dat 
er minimaal 2 dagen opvang moet worden 
afgenomen. 
 
V. Beëindiging van een plaats 
Na de vierde verjaardag eindigt de plaatsing op 
het KDV automatisch, e.e.a. volgens het contract. 
Aanmelding voor de naschoolse opvang gebeurt 
door opnieuw inschrijven (zie hierover 
bovenstaand hoofdstuk ‘Plaatsing’). 
 
Overbruggingsmogelijkheid in de vakantie 
Ouders kunnen schriftelijk bij de administratie het 
verzoek indienen om een kind dat net vier 
jaar is geworden een vakantie te laten 
overbruggen op het KDV. Het hangt af van de 
ontwikkeling van het kind en van het aantal 
doorstromers of dit mogelijk is. De administratie 
overlegt dit altijd met de locatiemanager. 
 

 
 
Een kind kan gebruik maken van de BSO tot het 
begin van het schooljaar waarin het kind naar het 
voorgezet onderwijs gaat. 
 
Nog één vakantie in de BSO 
Een BSO-plaats wordt automatisch beëindigd 
wanneer het kind van de basisschool af gaat, en 
wel op 31 juli van dat schooljaar. Ouders kunnen 
schriftelijk, bij de administratie, een verzoek 
indienen of een kind de vakantie mag 
overbruggen in de BSO. Ook in dit geval wordt in 
nauw overleg tussen de administratie en de 
locatiemanager bekeken of het mogelijk is. 
 
Andere redenen voor beëindiging 

 Een ouder kan de overeenkomst 
schriftelijk (per brief of email) beëindigen. 
De opzegtermijn is een maand vanaf de 
dag van opzegging. De ouder ontvangt 
een bevestiging dat de plaatsing is 
beëindigd. Dit geldt ook als de werkelijke 
opvang nog niet ingegaan is. 

 Robinson beëindigt per direct de 
plaatsingsovereenkomst indien het 
geplaatste kind komt te overlijden. 
Wanneer het geplaatste kind een 
zodanige ernstige handicap ontwikkelt 
waardoor opvang niet meer mogelijk is, 
zal Robinson de opzegtermijn soepel 
hanteren. 

 Robinson behoudt zich het recht voor de 
opvang te beëindigen indien een situatie 
ontoelaatbaar is (herhaaldelijk te laat 
ophalen van het kind) of als de 
verstandhouding niet meer correct is. 

 Robinson behoudt zich het recht voor om 
in uitzonderlijke gevallen de 
plaatsingsovereenkomst te beëindigen, 
eerder of afwijkend van het 
bovenstaande. Robinson zal hierover altijd 
eerst in overleg met de ouders gaan. 

 Robinson kan de overeenkomst met de 
ouders waarvan het kind twee maanden 
opvang heeft genoten zonder dat betaling 
heeft plaats gevonden met onmiddellijke 
ingang beëindigen, tenzij de ouder direct 
betaalt. De beëindiging ontslaat de ouders 
niet van de verplichting om voor de 
genoten opvangperiode te betalen. De 
ouders worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

  


