Plaatsingsbeleid Swazoom Kinderopvang
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle kinderen van harte welkom bij Swazoom Kinderopvang voor:
•
•
•
•

Kinderopvang voor kinderen (peuters) van 2-4 jaar, in onze kinderdagverblijven
Voorschoolse educatie voor kinderen van 2 (1/2)-4 jaar, geïntegreerd in het aanbod op onze
kinderdagverblijven
Tussenschoolse opvang (TSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, op de basisschool
Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, voor en na de
basisschooltijden

Daarnaast kunnen kinderen, jongeren en volwassenen bij Swazoom meedoen aan allerlei activiteiten
van ons sociaal-cultureel werk. Ons complete aanbod vindt u op onze website: www.swazoom.nl

1. Inschrijving
Inschrijven voor al onze vormen van kinderopvang, kan online, via de website van Swazoom of
telefonisch of persoonlijk, via het serviceteam van Swazoom (zie contactgegevens onderaan).
Inschrijven bij Swazoom Kinderopvang, voor kinderen (peuters) in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kan
vanaf de zwangerschap. Ouders1 kunnen drie locaties van hun voorkeur opgeven.

2. Mogelijkheden
Ouders kunnen kiezen voor:
•
•
•
•
•

Kinderopvang met voorschoolse educatie, 15 uur per week2;
Opvang vóór de (voor)schooltijden, minimaal 1 uur per week;
Uitgebreidere kinderopvang (om de uren voorschoolse educatie heen) in blokken van
(minimaal) 2,5 uur.
tussenschoolse opvang, tijdens de lunchpauzes op school.
buitenschoolse opvang, minimaal 2 dagdelen per week.

Wij streven ernaar ook kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI) en/of een beperking
goede opvang te bieden3.

3. Openingstijden
•
•
•

Onze vestigingen zijn tenminste 40 weken4 per jaar geopend.
De reguliere openingstijden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de basisschooltijden.
Alle vestigingen van onze kinderdagverblijven (voor kinderen van 2-4 jaar) zijn in ieder geval
in de ochtend 5 uren geopend. Bepaalde locaties hebben een combinatie-aanbod van
ochtenden en middagen van (minimaal) 2,5 uren:

1

Met 'ouders' bedoelen wij: ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)
Uit verschillende onderzoeken en advies van de SER blijkt dat een aanbod van minimaal 15 uur per week het beste is voor
de ontwikkeling van een kind. I.v.m. wensen van ouders is het, op bepaalde locaties, mogelijk (minimaal) 10 uur per week
kinderopvang af te nemen.
3 Eventueel met extra inzet, voor zover het in het belang is van het kind en het redelijkerwijs haalbaar is op de groep.
Swazoom heeft, naast de reguliere groepen, ook een Voorschool Plus en een voorschool binnen het MOC; de Zebra.
4 Vestigingen kunnen 40, 50 of 52 weken per jaar open zijn.
2
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•
•

o In de ochtend: 8.15-13.15, 8.30-13.30, 8.45-13.45 of 9.00-14.00 uur
o in de middag: 13.45-16.15, 14.00-16.30, 14.15-16.45 of 14.30-17.00 uur
Voor of na deze uren is, afhankelijk van de locatie, een ruimer aanbod mogelijk.
De buitenschoolse opvang is geopend buiten/na schooltijd. De buitenschoolse opvang tijdens
de schoolweken wordt, afhankelijk van de behoeften van de ouders, aangeboden in blokken
van 1-1,5 uur in de ochtend voor schooltijd en 4-5 uur in de middag, na schooltijd. Tijdens de
schoolvakantieweken is de BSO de hele dag geopend. In dagdelen van 5-6 uur per dag van
uiterlijk 7.00 tot 19 uur.

4. Plaatsingsvolgorde
Wij streven er vanzelfsprekend naar, alle aangemelde kinderen een plekje te bieden. Het kan
voorkomen dat er een wachtlijst is. De plaatsingsvolgorde is dan zo:
1. Kinderen vanaf 2 ½ jaar die in Amsterdam wonen en een doelgroepindicatie van het OKT
hebben voor voorschoolse educatie.
2. Kinderen waarvan broertjes of zusjes geplaatst zijn op de kinderopvang van Swazoom5 of op
de basisschool waarmee de betreffende voorschool samenwerkt.
3. Geplaatste kinderen, waarvan de ouders dagen willen ruilen
4. Geplaatste kinderen, waarvan de ouders uren willen uitbreiden.
5. Kinderen zonder doelgroepindicatie, vanaf 2 jaar, die wonen in Amsterdam.
6. Kinderen die buiten Amsterdam wonen.
Van de volgorde van inschrijving kan worden afgeweken om bijzondere redenen. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat een kind voorrang krijgt, op grond van een sociaal-medische indicatie.
Het evenwicht in de groep wordt meegenomen bij de bepaling of een kind op een bepaalde locatie
voorrang kan krijgen.

5. Ouderbijdrage
•
•
•

•
•

Bij alle organisaties voor kinderopvang is een ouderbijdrage verplicht. Deze is zo laag
mogelijk en afhankelijk van het inkomen.
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) kunnen deze zelf aanvragen, via de
belastingdienst. (zie contactgegevens onderaan).
Voor ouders die geen recht hebben op KOT, vergoedt de gemeente Amsterdam - voor alle
kinderen van 2 ½ tot 4 jaar - een basisbedrag voor maximaal 15 uur per week aan Swazoom.
Ouders betalen zo, in principe, dezelfde ouderbijdrage als ouders met recht op KOT. De
hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen6.
De ouderbijdrage is lager bij tweede en volgende kinderen, als het eerste kind gebruikt
maakt van kinderopvang, inclusief buitenschoolse opvang7.
Ouders met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, een extra vergoeding (o.a.) voor
kinderopvang krijgen van de afdeling WPI8 van de gemeente Amsterdam. Of u aan die
voorwaarden voldoet, kunt u vinden op de website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pakje-kans/bijdrage/

5

Een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang,
Nb. ouders die recht hebben op KOT, kunnen deze aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op
KOT, dienen de uren kinderopvang, voor kinderen tussen 2 en 2,5 jaar en de uren, bovenop de 15 uur per week
voorschoolse educatie, zelf te betalen.
7 Binnen of buiten Swazoom.
8 WPI = Werk, Participatie en Inkomen.
6
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6. Beëindiging van de plaatsing
De plaatsing op een kinderdagverblijf wordt beëindigd als het kind 4 jaar wordt.
Na het vierde jaar mogen kinderen naar de basisschool. Dan zijn kinderen van harte welkom op onze
buitenschoolse opvang (bso), totdat zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
In uitzonderingsgevallen is, in overleg, verlenging van de plaatsing op onze kinderdagverblijven (voor
kinderen van 2-4 jaar) mogelijk:
• Het kind wordt binnen vier weken voor de zomer- of kerstvakantie 4 jaar. Dan is het voor het
kind fijner om na de vakantie te wennen op de basisschool en kan het kind nog even op het
kinderdagverblijf blijven.
• De ouder verhuist in de periode van vier weken, voordat het kind vier jaar wordt en een kind
kan pas op de basisschool geplaatst worden als de ouder verhuisd is.
• Er loopt specifieke begeleiding vanuit een instelling voor het kind en volgens dit
begeleidingsplan is het noodzakelijk dat het kind langer op de kinderopvang met voorschool
verblijft. Het kind is nog niet rijp voor de basisschool. De termijn van verlenging is dan
maximaal drie maanden.
• Het kind staat op de wachtlijst voor speciaal onderwijs of een speciale vorm van opvang. De
periode dat het kind langer kan blijven is ook dan maximaal drie maanden.
Op dit plaatsingsbeleid zijn de algemene- en leveringsvoorwaarden van Swazoom van kracht.

Heeft u nog vragen? De medewerkers van het serviceteam van Swazoom kunnen u alle informatie
geven rond aanmelding en plaatsing. Zij kunnen u ook informeren over de administratieve zaken,
zoals het aanvragen van kinderopvangtoeslag (KOT).
Het serviceteam van Swazoom is elke werkdag bereikbaar via tel. 020 – 569 68 14 of per e-mail:
kinderopvang@swazoom.nl
Meer informatie over het totale aanbod van Swazoom vindt u op onze website: www.swazoom.nl
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