Locatie overstijgend opvangen
Locatie overstijgend opvangen is dat kinderen op andere geregistreerde voorzieningen van dezelfde
houder worden opgevangen dan waar zij normaliter worden opgevangen.
De opvang binnen Allente maakt hier in vakanties en op rustige dagen gebruik van. Opvang van
kinderen in een andere dan de vaste basis- of stamgroep binnen eenzelfde locatie valt niet onder
locatie-overstijgend opvangen.
Voor ouders moet vooraf helder zijn in welke situaties en/of wanneer hun kind op welke locatie
wordt opgevangen. Dat komen de opvang binnen Allente en ouders contractueel overeen. In het
contract wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden, waar deze regeling wordt beschreven.
De opvang binnen Allente plaatst ook dit document op de website zodat dit voor ouders vindbaar is.
Tevens wordt in de nieuwsbrief aan het einde van het kalenderjaar kenbaar gemaakt welke locaties
onder deze regeling vallen.
Locatie overstijgend opvangen bij de opvang binnen Allente:
Regio
Noord

Locaties
’t Honk gaat naar Ziezo
Wiplala gaat naar Ziezo
Bontebaai gaat naar Ziezo
Aagje gaat naar de Pettevlet

Midden

Waaidorp gaat naar de Krullevaar (Bikkels)

Zuid

De Kajuit gaat naar de Torenkamer
Twiddel gaat naar de Stampertjes

Activiteiten
Alleen wanneer sprake is van een activiteit kunnen kinderen, zonder dat dat in een contract is
opgenomen, op een andere locatie van de houder aanwezig zijn. Bij een activiteit vindt de
verantwoordelijkheidstoedeling, toepassing van beleid en van de kwaliteitseisen immers nog steeds
vanuit de reguliere opvanglocatie plaats. Er is daarom geen sprake van ‘locatie-overstijgend
opvangen’.
In de praktijk doet zich de vraag zich voor of sprake is van locatie-overstijgend opvangen van
kinderen, of van een activiteit. Die grens is niet zwart wit.
Het is aan het professionele oordeel van de toezichthouder om te bepalen of sprake is van een
activiteit. De toezichthouder neemt daarin mee:
-

of de activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan wel een activiteit is of
eigenlijk een werkwijze en geen specifiek leer- of bezigheidsmoment;
of de beschrijving in het beleidsplan voldoende concreet is;
of de activiteit in de praktijk plaatsvindt volgens de beschrijving in het pedagogische
beleidsplan;
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Als kinderen alleen in het kader van een activiteit naar andere locaties van de houder gaan wordt
dat in het locatiegebonden werkplan van de betreffende locaties beschreven en in de praktijk ook zo
uitgevoerd. In het pedagogisch beleid is een verwijzing naar de locatiegebonden werkplannen
opgenomen. Bij een activiteit blijven de regels uit het Besluit kwaliteit kinderopvang per voorziening
gelden. Dat betekent onder andere dat vanuit elke locatie voldoende beroepskrachten ingezet
worden en het locatie specifieke beleid van kracht blijft. Het is geen vereiste dat een activiteit start
en eindigt op de reguliere opvanglocatie.
Kinderopvangtoeslag
GGD GHOR Nederland is ervan op de hoogte dat het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor
kinderopvang op meerdere voorzieningen een aandachtspunt is. Het ministerie van SZW laat
desgevraagd weten dat de Belastingdienst aangeeft dat het voor de toekenning van de
kinderopvangtoeslag geen probleem is wanneer kinderen incidenteel op een andere locatie worden
opgevangen dan die waar ze hoofdzakelijk geplaatst zijn, mits deze andere locatie dan wel
geregistreerd is in het LRK én de factuur via het oorspronkelijke LRK nummer loopt. Dit hoeven
ouders in een dergelijke situatie niet apart door te geven.
Ouders hoeven dus slechts het reguliere LRK-nummer aan de Belastingdienst door te geven wanneer
hun kind bijvoorbeeld in de vakantie op contractuele basis op een andere geregistreerde locatie van
de opvang binnen Allente wordt opgevangen.
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