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Contractdagen beleid  
Informatie over Extra dagen, Contract-tegoed-uren, Studiedagen  

en Schoolvrije dagen voor de onderbouw 

 
In samenspraak met de Oudercommissies van onze locaties is dit beleid omtrent Extra dagen, Contract-

tegoed-uren, studiedagen en schoolvrije dagen voor de onderbouw, opgesteld. Het doel van dit beleid is 

ouders duidelijkheid te geven over deze dagen, ouders informeren over bruikbaarheid en mogelijkheden 

binnen hun persoonlijke contract. Met het ouderportaal, de App, van Koningskinderen is het voor ouders 

eenvoudig om hun kind af- en aan te melden of een extra dagdeel aan te vragen. Dit Contractdagen 

beleid sluit aan op de App. 

 

Het kan voorkomen dat je als ouder incidenteel een dag extra kinderopvang nodig hebt. Dit is uiteraard 

alleen mogelijk indien de personeelsplanning en de bestaande wet- en regelgeving dit toelaten.  

Hoe gaat het in z’n werk? 

 

Extra dag(-deel) opnemen vanuit Budget 
Opbouwen van Budget 

• Meld je kind op tijd af via het ouderportaal (de app), uiterlijk op de dag ervóór tot 0.00 uur.  

• Op de afgemelde dag heeft je kind geen recht meer op opvang. Deze plaats is beschikbaar 

gesteld aan een ander kind.  

• Bij (tijdige) afmelding (A voor afwezig of Z voor ziek) ontvang je Budget-uren:  

→ Dagopvang (hele dag 11 uur, halve dag 6 uur)  

→ BSO (hele dag 11 uur, lang dagdeel 6,25 uur, kort dagdeel 3,25 uur)  

• Budget-uren worden alleen toegekend voor een hele dag of heel dagdeel en niet bij afzegging 

van een aantal uren.  

• Het budget van een tijdig afgemelde dag(-deel) is 14 dagen voor de desbetreffende dag 

beschikbaar. 

• Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Deze uren worden automatisch omgezet in Budget-uren 

op het moment dat deze dag gepasseerd is.   

 

Aanvraag van Extra dag(-deel) vanuit Budget 

Een aanvraag voor een Extra dag(-deel)kun je indienen via het ouderportaal (de app).  

• Het aanvragen van een Extra dag(-deel) vanuit Budget is mogelijk tot maximaal 60 dagen vooruit. 

• Deze aanvragen zijn alleen mogelijk in de weken die je afneemt op basis van het contract van je 

kind.  

→ NB. De mogelijkheden om een Extra dag(-deel) vanuit je Budget aan te vragen worden primair 

gecreëerd door ouders zelf, niet door Koningskinderen. Door hun vrije/vakantiedagen tijdig, en ziektedagen 

zo snel mogelijk aan ons door te geven creëren ouders zelf de lege plekken op de groepen die het voor 

andere ouders mogelijk maakt om eens Budget-uren in te zetten. 

 

Beoordeling van Budget-aanvragen 

• Een aanvraag wordt goedgekeurd bij voldoende plaats op de groep en/of locatie en passend 

binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer kinderen dan het maximaal aantal 

toegestane kinderen op de locatie opgevangen worden en dat de voorgeschreven Beroepskracht 

KindRatio (verhouding pedagogisch medewerker - aantal kinderen) niet wordt overschreden.   

• Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van de datum van aanvraag.  

• Meerdere keren per week worden de Extra dag(-deel)aanvragen beoordeeld voor de komende 

maand en indien beschikbaar ook direct bevestigd naar ouders. 

• Indien er geen plek is, blijft de aanvraag staan (bolletje in App blijft oranje). Wanneer er plek is en je 

kind geplaatst kan worden, dan krijg je als ouder automatisch een bericht dat je aanvraag voor een 

Extra dag(-deel) alsnog is goedgekeurd (bolletje in App wordt groen). 

• Budget-uren zijn eenmalig inzetbaar en vervallen indien een kind, met of zonder afmelding, niet 

naar onze kinderopvang komt op de afgesproken (aangemelde) dag.  

• Ons streven is kinderen op hun eigen groep op te vangen. Mocht er op de eigen groep geen plaats 

zijn, maar op een andere groep wel, dan overleggen wij met de ouder of de aanvraag op die 

manier gehonoreerd kan worden.   
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Geldigheid van Budget-tegoed 

• Ongebruikte Budget-uren komen na 365 dagen automatisch te vervallen.  

• Ongebruikte Budget-uren vanuit feestdagen komen na 365 dagen te vervallen.  

• Bij beëindiging van het contract of urenvermindering binnen het contract komen budget-uren te 

vervallen.  

• Budget-uren zijn eenmalig inzetbaar en vervallen indien een kind, met of zonder afmelding, niet 

naar onze kinderopvang komt op de afgesproken (aangemelde) dag.  

• Budget-uren zijn kind-gebonden en kunnen dus niet overgedragen worden naar andere kinderen.  

• Budget-uren zijn niet locatie-gebonden, budget-uren verhuizen automatisch mee wanneer je kind 

van locatie wisselt.   

• Er vindt geen restitutie plaats voor overgebleven Budget-uren na beëindiging van een contract. 

 

Extra dag(deel) opvang 

Onvoldoende Budget-uren? Dan kun je een Extra dag(-deel) aanvragen. De kosten voor deze extra 

opvang worden in rekening gebracht. Na goedkeuring wordt deze extra opvang in de eerstvolgende 

periode gefactureerd. Voor een aangevraagde Extra dag(-deel) kunnen we in principe extra personeel 

inplannen. Voorwaarde is wel dat er personeel beschikbaar is en bovendien dient er ruimte te zijn op de 

groep van het kind of, met toestemming van de ouder, op een andere groep.  

Bij alle contractvormen is het mogelijk om een Extra dag of Extra dagdeel in te kopen. De kosten hiervoor 

worden bepaald door het uurtarief van het contract van je kind. 

 

Contract-tegoed 
Op basis van het aantal contractdagen per week krijg je, zonder extra kosten, per jaar hetzelfde aantal 

dagen in uren Contract-tegoed. Deze Contract-tegoed-uren zijn (voor alle contracten) een kalenderjaar 

geldig, op 31 december vervallen ze.  

 

Studiedag 
Regelmatig hebben BSO-kinderen vrij van school door een studiedag van de leerkrachten. De hoeveelheid 

studiedagen varieert per school. Wanneer een studiedag valt op de contractdag van je kind, kan het 

zonder extra kosten bij ons terecht. Komt je kind niet naar de opvang, meld je kind dan af en ontvang het 

aantal contracturen voor die dag aan budget-uren. 

 

Schoolvrije dagen voor de onderbouw 
Kinderen in de onderbouw hebben minder verplichte onderwijsuren dan kinderen in de midden- en 

bovenbouw. In de afgelopen jaren zijn daarom steeds meer basisscholen schoolvrije dagen/ochtenden 

gaan invoeren. Alle scholen zijn vrij om daar hun eigen momenten voor te kiezen. Sommige varianten zijn 

goed op te vangen door ouders zelf (bijv. 10 vrijdagochtenden), andere scholen kiezen voor een variant 

met wisselende hele dagen en zijn daardoor veel moeilijker op te vangen voor ouders. 

Het verschil per leeftijd en de varianten per school heeft ons doen besluiten deze dagen niet standaard op 

te nemen in de BSO-contracten. Het zou onnodige kosten met zich meebrengen voor ouders die er geen of 

nauwelijks gebruik van maken. Wel is het mogelijk om bij voldoende animo en beschikbare groepsruimte 

één of meerdere beroepskrachten in te zetten en zodoende een groep te draaien. Hiervoor kan een Extra 

dag worden ingekocht (het is niet mogelijk hier Budget-uren in te zetten). Vraag dus altijd naar de 

mogelijkheden! 

 

Het 46-weken contract, net even anders 
Het 46- wekencontract bestaat uit 40 schoolweken en 6 schoolvakantieweken opvang. Ouders geven in de 

App aan welke 6 schoolvakantieweken (aangeduid met V) hun kind, naast de 40 schoolweken, gebruik 

maakt van de kinderopvang.  

Een schoolvakantieweek moet een aaneengesloten week van opvangdagen zijn, die minimaal één 

maand ervoor is aangevraagd. Wanneer blijkt dat ouders meer aanwezigheidsweken hebben ingepland 

en derhalve meer dagen van de opvang gebruik hebben gemaakt dan mogelijk binnen het 46 weken 

contract, dan worden deze extra dagen achteraf in rekening gebracht.  

Verder moeten er minimaal twee vakantieweken opvang worden aangevraagd in de zomervakantie. 

 


