
 

Protocol Tegoeduren 
 
Wanneer u buitenschoolse opvang (BSO) afneemt bij Kinderopvang Zonnekinderen, kan het zijn dat 

uw kind tegoeduren opbouwt. Tegoeduren zijn voorschoolse en/of naschoolse opvanguren die als 

volgt worden opgebouwd: Het contract bestaat uit 52 weken, opgebouwd uit voorschoolse en/of 

naschoolse uren en eventueel vakantieopvang. De voorschoolse en/of naschoolse uren die buiten de 

schoolweken en de vakantieopvang vallen, worden op jaarbasis bij elkaar opgeteld. Deze tegoeduren 

kunt u gebruiken voor een aanvraag voor incidentele opvang.  

Om aan uw aanvraag te kunnen voldoen is een aantal richtlijnen opgesteld.  

1. Tegoeduren kunnen ingezet worden bij voor- en/of naschoolse opvang, vakantieopvang en/of een 

studiedag. Bij gebruik van de tegoeduren, gaat de BSO open bij minimaal drie kinderen; wanneer er 

minder kinderen het aangevraagde dagdeel afnemen, dan wordt dit dagdeel achteraf als incidentele 

opvang in rekening gebracht. Uiteraard wordt dit vooraf met u besproken. 

2. Tegoeduren kunnen worden opgenomen voor vakantieopvang en/of studiedag(en) in dagdelen en 

de NSO/VSO op basis van begin- en eindtijd van de school. Tegoeduren kunnen niet in losse uren 

worden afgenomen.  

3. U kunt reeds aangevraagde én goedgekeurde tegoeduren tot uiterlijk zeven dagen voor de 

aangevraagde datum annuleren. Indien u de opvang wilt annuleren, kunt u dit alleen doen via de 

afdeling Relatiebeheer. Annuleren is na deze termijn helaas niet meer mogelijk. U heeft dan de 

mogelijkheid deze dagen alsnog af te nemen of de tegoeduren komen te vervallen. Aangevraagde én 

goedgekeurde dagdelen worden altijd in mindering gebracht op uw tegoeduren, ook als uw 

kind(eren) om wat voor reden dan ook niet komt/komen.  

4. Tegoeduren die aan het einde van het kalenderjaar niet zijn opgenomen komen te vervallen. Er 

vindt geen restitutie plaats en de uren kunnen niet worden meegenomen naar het volgende 

kalenderjaar.  

5. U dient uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen. Deze wordt uiterlijk twee weken van 

tevoren of zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt vervolgens een mail of de aanvraag is 

goedgekeurd of niet. Goedkeuring is afhankelijk aan het aantal bezette kindplaatsen.  

6. Mocht uw kind(eren) onverwachts vrij hebben, dan kunt u altijd bij de desbetreffende locatie 

informeren of uw kind(eren) extra kan/kunnen komen. Dit kunt u telefonisch doen. Indien akkoord, 

dan dient u de aanvraag via het Ouderportaal in te dienen.  

7. Bij het opnemen van tegoeduren kan het zo zijn dat uw kind op een andere dan zijn of haar vaste 

stamgroep wordt opgevangen. Bij het aanvragen van incidentele opvang via het Ouderportaal geeft u 

hiervoor uw toestemming.  

8. Een kind kan alleen worden opgevangen als er een akkoord is gegeven door de teamcoördinator. U 

ontvangt altijd een mail of de aanvraag is goed- of afgekeurd.  

9. U kunt altijd het saldo van uw tegoeduren inzien via het Ouderportaal. Dit is mogelijk via 

“Planning” en daarna “Incidentele opvang aanvragen,” hierin worden de tegoeduren weergegeven. 

10. Tegoeduren worden berekend op basis van een kalenderjaar. Indien er een vermindering van het 

contract plaatsvindt of een beëindiging, dan wordt het tegoed naar rato berekend. Er vindt een 

herberekening plaats bij teveel opgenomen tegoeduren. 


