
 

Aan- en afmeldbeleid, opbouw service-tegoed en extra 
dagen aanvragen 
 

Als je een opvangdag niet kunt afnemen, mag je een aanvraag indienen voor een andere dag. Dit is 
een service van Wasko Kinderopvang. Je kunt hieraan dus geen rechten ontlenen. We hanteren 
hiervoor een paar voorwaarden. Opvang op een andere dag dan je regulier opvangdag is afhankelijk 
van de bezetting op de groep, waarbij de wettelijk vereiste beroepskracht-kindratio (BKR) leidend is. 
Dit betekent dat je aanvraag, helaas, niet altijd te realiseren is. Er kan geen extra medewerker voor 
een ruildag worden ingezet. Ook bekijken vanuit pedagogisch oogpunt of het verantwoord is dat een 
kind een dag omwisselt of extra komt. Is dat niet het geval, dan kan dit door de pedagogisch 
medewerkers worden aangegeven. 

Afmelden KDV en BSO (incl. VSO en NSO)  
Komt je kind niet naar de opvang (om wat voor reden dan ook)? Meld je kind dan af via de OuderApp 
of het OuderPortaal. Het plekje van je kind komt dan na 30 minuten beschikbaar voor een ander 
kind. Je hebt dus 30 minuten de tijd om een afmelding of een aanvraag zonder consequenties 
ongedaan te maken (afwezigheid en extra). Daarna staat de dag definitief afgemeld. 
 
Tijdig afmelden + opbouwen van servicetegoed 
Indien je tijdig je kind afmeldt, zal het aantal uren van de afgemelde dag in de OuderApp/het 
OuderPortaal als een tegoed zichtbaar worden. Dit tegoed is 14 dagen vóór en 14 dagen ná de 
opvangdag geldig en in te zetten indien de groepsgrootte en personeelsbezetting het toelaat. Na 
deze termijn vervalt het saldo in de OuderApp/het OuderPortaal automatisch. Hoe eerder de 
afmelding bekend is, hoe meer kans je hebt om gebruik te kunnen maken van de uren van de 
afmeldingsdag.  
 
Het opbouwen van een tegoed in verband met een dag waarop je kind afwezig is, is een service van 
Wasko en geen recht. We kijken bij de aanvraag van een extra dag of bij het inhalen van een 
afgemelde dag altijd of de groepsgrootte en personeelsbezetting het toelaat.  

 
Voorbeeld: Als je kind langer dan 15 dagen vooraf afmeldt (bijv. i.v.m. vakantie) dan  
heb je 28 dagen de tijd om je tegoed te gebruiken. 
 

• Als een ouder vandaag (vandaag is 20-01-2022) afmeldt voor vrijdag 21-01-2022 dan is het 
tegoed geldig van 20-01-2021 t/m 04-02-2022 (14 dagen in de toekomst t.o.v. afgemelde dag  

• Als een ouder vandaag (vandaag is 20-01-2022) afmeldt verder in de toekomst bijv.: voor 02-
05-2022 dan is het tegoed geldig van 18-04-2022 t/m 16-05-2022 (14 dagen voor en 14 
dagen na de afgemelde dag)  

 
Tijdstip afmelden 
Je kunt je kind(eren) tot 1 minuut voor de start van de opvangdag afmelden via de OuderApp of het 
OuderPortaal. Als je dit doet dan bouw je een tegoed op. Meld je kind dus op tijd af om tegoed op te 
bouwen. Als de pedagogische medewerker een kind afmeldt dan bouw je geen tegoed op. 
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Kinderdagverblijf (KDV) 
• Meld je kind uiterlijk om 6.59 uur af om een tegoed op te bouwen als je kind de hele dag of 

in de ochtend naar het kinderdagverblijf gaat.  
• Meld je kind uiterlijk om 12.59 uur af om een tegoed op te bouwen als je kind in de middag 

naar het kinderdagverblijf gaat. 
 
Voorschoolse opvang (VSO) 

• Meld je kind uiterlijk om 6.59 uur af om een tegoed op te bouwen als je kind naar de VSO 
gaat. 

 
Naschoolse-opvang (NSO) 

• De NSO afmeldtijd is afhankelijk van einde van de schooltijd van je kind.  
 
Voorbeeld 1: Als de school om 12.00 uur uit is, meld je kind uiterlijk om 11.59 uur af om een tegoed 
op te bouwen indien je kind naar de naschoolse opvang (NSO) gaat.  
Voorbeeld 2: Als de school om 14.00 uur uit is, meld je kind uiterlijk om 13.59 uur af om een tegoed 
op te bouwen indien je kind naar de naschoolse opvang (NSO) gaat.  
 
Vakantie & studiedagen BSO 
• In vakanties en op studiedagen is de afmeldtijd voor alle opvangvormen in de BSO 06:59 uur.  
 
 
Extra opvangdag aanvragen  
Je kunt een extra opvangdag aanvragen via de OuderApp of het OuderPortaal.  

• Deze is pas definitief als de pedagogisch medewerker akkoord heeft gegeven.  
• Een extra opvangdag kan alleen maar toegekend worden als de groepsgrootte en 

personeelsbezetting het toelaat. 
• Een extra dag mag 28 dagen (4 weken) van te worden aangevraagd, maar de aanvraag wordt 

pas 14 dagen voor aangevraagde dag toegekend of afgewezen.  
 
Uitzondering aanvraagtermijn BSO in de zomervakantie 
De aanvraagperiode voor aanvragen van extra dagen tijdens de zomervakantie is vastgesteld op 12 
weken voor de aangevraagde dag. Deze uitzondering is alleen van toepassing in de zomervakantie.  
 
De school- en studiedag/roostervrije dagen blijven 28 dagen van tevoren aanvraagbaar. De extra dag 
wordt 14 dagen voor de aangevraagde dag goedgekeurd.  
  
Financiële afwikkeling aanvraag extra dag  
Je kunt een extra opvangdag aanvragen. Bij goedkeuring door de pedagogisch medewerker zal deze 
dag automatisch in rekening gebracht worden. Als je deze extra dag alsnog annuleert dan worden 
deze uren omgezet in een service-tegoed. Het is niet mogelijk om een creditnota te ontvangen.  
 
Inzetten van het service-tegoed  
Het service-tegoed kan alleen ingezet worden per kind (en opvangsoort) en kan niet voor broers of 
zussen worden ingezet.   
 
Het volgende is mogelijk: 
 



Afdeling Bedrijfsvoering en financiën || Versie 2*  || Datum 06-07-2022  
3 

KDV (kinderdagverblijf): 
• een hele dag mag ingezet worden voor 2 middagen, een ochtend* en een middag*, of een 

hele dag 
• een ochtend mag ingezet worden voor een ochtend of een middag 
• een middag mag alleen ingezet worden voor een middag 

 
*Ochtend: 07.00 – 13.00 uur/Middag: 13:00 – 18.30 uur 
 
BSO (buitenschoolse opvang, voorschoolse- en/of naschoolse opvang) 

• een VSO-dag mag alleen ingezet worden voor een andere VSO-dag 
• een NSO-dag mag ingezet worden voor andere NSO-dag of VSO-dag 
• een vakantiedag mag ingezet worden voor een andere vakantiedag, of een VSO-dag of voor 

een NSO-dag of voor een gehele BSO-dag. Een reguliere BSO- dag kan niet ingezet worden 
voor een vakantiedag 
 

Is het aantal service-tegoed uren niet toereikend? Dan kun je extra opvang aanvragen via de 
OuderApp/het OuderPortaal. Je krijgt hiervoor in de eerstvolgende periode een factuur (bijvoorbeeld 
een NSO van 3 uur is niet toereikend voor een NSO van 6 uur, het restant van 3 uur vraag je aan via 
de OuderApp/het OuderPortaal. 
 
Samenvatting BSO inzet: 

• Afmelding vakantiedag = tegoed geldig voor vakantiedag, schooldag of studiedag 
• Afmelding schooldag = tegoed geldig voor schooldag 
• Afmelding studiedag/schoolsluitingsdag = tegoed voor schooldag, eenmalig in te zetten.  

Afmelden PSG en TSO 
Voor de peuterspeelgroep (PSG) en tussenschoolse opvang (TSO) gelden andere regels. Als je je kind 
afmeldt voor de PSG, dan bouw je geen tegoed op. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de indeling 
van vaste groepen en dagdelencombinaties. We kunnen deze service ook niet aanbieden voor de 
TSO.  
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