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Plaatsingsbeleid Combiwel voor Kinderen 

Wij streven ernaar om tijdig een passende plaats aan te bieden. Om dit zo goed en eerlijk mogelijk te 

doen, werken we met een duidelijk omschreven plaatsingsbeleid. 

Voorrangsregels 

Bij het indelen van onze groepen gelden enkele spelregels. Hieronder vindt u de volgorde van voorrang 

zodat u weet hoe onze plaatsingsmedewerkers tot keuzes komen: 

Peutercombi 

1. Kinderen met een voorschooladvies 

2. Uitbreiding van aantal plaatsingsdagen 

3. Broertjes/zusjes van al geplaatste kinderen 

4. Doorstroom vanuit het kinderdagverblijf of de voorschool naar buitenschoolse opvang 

5. Nieuwe aanmeldingen op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de 

door u opgegeven ingangsdatum, voorkeurslocatie, opbouw in leeftijd, jongen/meisje en gewenste 

opvangtijden. 

KDV/BSO 

1. Doorstroom vanuit het kinderdagverblijf of de voorschool naar buitenschoolse opvang 

2. Broertjes/zusjes 

3. Uitbreiding van aantal plaatsingsdagen 

4. Nieuwe aanmeldingen op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de 

door u opgegeven ingangsdatum, voorkeurslocatie, opbouw in leeftijd, jongen/meisje en gewenste 

opvangtijden. 

NB Verandering van dagen en/of extra dagen wordt per situatie beoordeeld en in overleg met 

leidinggevende en planner bepaald.  

Babygroepen kinderdagverblijven 

Een dag bestaat uit 10,5 uur opvang. Op onze KDV-babygroepen (0-2 jaar) is de minimale afname 2 

hele dagen.  

Peutergroepen kinderdagverblijven 

Een dag bestaat uit 10,5 uur opvang. Op onze KDV-peutergroepen (v.a. ongeveer 2 jaar) is de minimale 

afname 2 hele dagen.  

Peutercombi voorschool 10 uur per dag 

Een dag is 10 uur, minimale afname 2 hele dagen. 

 

Peutercombi voorschool 5 of 5,5 uur per dag 

Een dag is 5 of 5,5 uur, met openingstijden in de ochtend. Er geldt een minimale afname van 2 dagen.  

Peutercombi voorschool 3 uur per dag, mix ochtenden/middagen. 

Ons aanbod van drie uur per dag, heeft een vaste mix van ochtenden en middagen. Voor dit model 

geldt een minimale afname van 3 dagen, met daarin tenminste 1 ochtend en 1 middag. Het is dus niet 

mogelijk om uitsluitend ochtenden of middagen af te nemen. Voor de ontwikkeling van peuters is een 

aantal van 4 dagen het meest wenselijk. 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

A Ochtend  Middag  Ochtend Ochtend Middag 

B Middag Ochtend Middag Middag Ochtend  

 


