
 

 

 
Procedure flexibele opvang MIK en Spelenderwijs 2021 
 
 
Kinderdagverblijf 
Er kan voor flexibele opvang een contract afgesloten worden van 70, 80, 90, 100, 110 of 120 uur 
per maand. Dit betreft een gemiddeld aantal uren. 
Binnen periodes van een kwartaal kunnen de contractueel vastgelegde uren gebruikt worden. 
U ontvangt hiervoor Tegoeden via het ouderportaal. 
 
Voorbeeld: als u een contract heeft van 70 uur gemiddeld per maand, kunt u ieder kwartaal drie 
maal 70 uur is 210 uur opvang afnemen. 
 
Uiterlijk 14 dagen voor de gewenste opvangdag geeft u via het ouderportaal door op welke data en 
tijden u opvang nodig heeft. U kiest bij Betaling voor ‘De aanvraag met Tegoed voldoen’. 
De opvang tijdens deze uren is gegarandeerd. 
Als u binnen 14 dagen een opvangaanvraag indient, wordt eerst bekeken of dit nog mogelijk is. 
 
Een eenmaal ingezet Tegoed kan tot 10 dagen van tevoren geannuleerd worden. 
 
De opvang kan alleen starten en eindigen op een heel of half klokuur. 
Er geldt een minimum van 3 uur opvang per dag.  
 
Niet gebruikte Tegoeden vervallen na afloop van ieder kwartaal. 
 
 
Buitenschoolse opvang     
Er kan voor flexibele buitenschoolse opvang een contract afgesloten worden met een minimum van 
1 dag per week. Dit betreft een gemiddeld aantal. 
Binnen periodes van een kwartaal kunnen de contractueel vastgelegde dagen gebruikt worden. Het 
maakt hierbij niet uit hoeveel uren opvang er op een dag zijn. U ontvangt hiervoor Tegoeden via 
het ouderportaal. 1 Tegoed staat voor 1 dag opvang, ongeacht het aantal uren. 
 
Voorbeeld: als u een contract heeft van 2 dagen flexibele opvang, kunt u ieder kwartaal  
13 (weken) X 2 dagen = 26 dagen opvang afnemen. 
 
De voorschoolse opvang valt buiten dit pakket. U kunt hier apart een contract voor afsluiten. 
 
Uiterlijk 14 dagen voor de gewenste opvangdag geeft u via het ouderportaal door op welke data u 
opvang nodig heeft. U kiest bij Betaling voor ‘De aanvraag met Tegoed voldoen’. 
De opvang tijdens deze uren is gegarandeerd. 
Als u binnen 14 dagen een opvangaanvraag indient, wordt eerst bekeken of de opvang nog 
mogelijk is. 
 
Een eenmaal ingezet Tegoed kan tot 10 dagen van tevoren geannuleerd worden. 
 
Niet gebruikte Tegoeden vervallen na afloop van ieder kwartaal. 
 
 
Algemeen 
Zoals in de Regelgeving tot uitvoering van de Wet Kinderopvang staat (kdv en bso, artikel 5,  
punt 6), geldt voor kinderen met een flexibel contract niet dat zij in een vaste stamgroep geplaatst 
hoeven te worden. Het kan dus zijn dat de opvang niet altijd in dezelfde groep is, al streven wij 
daar uiteraard wel naar. 
 
 
 
 


