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Bink 

  Plaatsingsbeleid kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang  
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Bink is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Wij verzorgen 

kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. We zetten ons in voor 

gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden. We vinden 

het belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt zich optimaal te ontwikkelen en zijn/haar 

talenten te ontplooien, in het verlengde van de opvoeding en samen met ouders. Voor 

ouders en verzorgers scheppen we voorwaarden voor ontwikkelingsmogelijkheden in de 

meest ruime zin van het woord.  

 

We hebben kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Hilversum, 

Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. Bij Bink werken 800 collega’s, op 75 vestigingen, die 

opvang bieden aan ca. 5.800 kinderen. Zij zetten zich elke dag in om “samen te groeien met 

plezier”. Met kinderen, ouders, partners en collega’s. Door hoge pedagogische kwaliteit, 

door samen te werken, door zich te ontwikkelen en door maatschappelijk betrokken te zijn. 

 

Doel van het plaatsingsbeleid 

Het plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over onze werkwijze bij aanmelding en 

plaatsing van kinderen, bij wijzingen in de opvang en bij beëindiging ervan.  

Toegankelijkheid 

We bieden kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar.  

 

Aanmelding 

Aanmelden voor een van onze kinderdagverblijven is mogelijk vanaf zes maanden voor de  

gewenste ingangsdatum van de opvang. Voor de buitenschoolse opvang kan dat zodra de  

keuze voor de basisschool bekend is. Aanmelden is kosteloos. 

 

Wij plaatsen kinderen conform de richtlijnen van het Besluit kwaliteit kinderopvang, de 

algemene voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en 

onze eigen aanvullende voorwaarden. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de 

plaatsingsovereenkomst. De opvang bij Bink vindt plaats op basis van een schriftelijke 

overeenkomst tussen Bink en de ouder. 

 

Wachtlijsten 

 

Geen wachtlijst voor de kinderdagverblijven  

Voor onze kinderdagverblijven hanteren wij geen wachtlijsten. Vanaf zes maanden voor de 

gewenste ingangsdatum van de opvang, kijken wij direct met je welke 

plaatsingsmogelijkheden er zijn op de door jou gewenste dagen en vestiging. 

 

Wachtlijst buitenschoolse opvang (bso)  

Voor onze bso’s hanteren wij wel wachtlijsten. Kinderen die doorstromen vanuit onze 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben voorrang op nieuwe kinderen.  
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Keuze buitenschoolse opvang 

Onze bso-vestigingen zijn gekoppeld aan de basisscholen. Dit betekent dat je niet zelf een 

specifieke bso kunt kiezen, maar dat de schoolkeuze bepalend is. Om deze reden, en omdat 

we kinderen graag een aansluitende plaatsing bieden van kinderdagverblijf naar 

buitenschoolse opvang, hanteren we voor de buitenschoolse opvang wel wachtlijsten. 

 

Onze voorrangscriteria 

Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden 

onderstaande voorrangscriteria.  

 

Voorrang bij Bink krijgen: 

1. Kinderen van eigen medewerkers (conform de CAO kinderopvang) en kinderen met 

een sociaal/medische indicatie;  

2. Kinderen die al geplaatst zijn bij Bink en hun broertjes/zusjes; 

3. Geplaatste kinderen die een wijziging of aanvulling op hun plaats aanvragen; 

4. Kinderen die nog geen klant zijn bij Bink 

 

Binnen al deze criteria is de aanmelddatum leidend. 

 

Aanbod 

 

Wij bieden verschillende soorten opvang:  

 

0 – 4 jaar 

 

Dagopvang Opvang van kinderen van 0 – 4 jaar, van 7.30 uur – 18.30 uur, 

van maandag t/m vrijdag, op al onze kinderdagverblijven 

Verlengde 

peuteropvang 

Opvang van kinderen van 2 – 4 jaar, van 8.00 – 13.00 uur, op 

dinsdag en donderdag, op peuterspeelzaal Montessori 

Centrum in Hilversum 

International daycare Opvang van kinderen van 0 – 4 jaar, van 7.30 uur – 18.30 uur, 

van maandag t/m vrijdag, op kinderdagverblijf Toermalijn in 

Hilversum 

 

4 – 13 jaar 

 

Buitenschoolse 

opvang 

Opvang na schooltijd en in schoolvakanties voor kinderen van 

4 – 13 jaar, na schooltijd tot 18.30 uur, op al onze bso-

vestigingen. Tijdens schoolvakanties is de opvang van 8.00 – 

18.30 uur. 

Voorschoolse opvang 

(alleen in Hilversum) 

Opvang voor schooltijd, voor kinderen van 4 – 13 jaar, van 

7.30 uur tot aanvang schooltijd, op een groot aantal bso’s in 

Hilversum 

 



 
 

Plaatsingsbeleid | januari 2021 | afdeling Plaatsing  4 

 

Naast kinderdagverblijven en bso’s hebben wij ook nog peuterspeelzalen (2 – 4 jaar) in 

Hilversum, Soest en Soesterberg. 

 

Aanbod kinderdagverblijven 

Op de kinderdagverblijven geldt dat we kinderen minimaal twee dagen per week en minstens 

gedurende drie aangesloten maanden plaatsen. Dit bevordert de groepsstabiliteit. 

Een stabiele groep biedt vooral de jongste kinderen meer rust en de kans een band op te 

bouwen met elkaar en de pedagogisch medewerkers.  

 

Aanbod buitenschoolse opvang 

Op de buitenschoolse opvang zijn eendagsplaatsingen wel mogelijk.  

 

Verlengde peuteropvang 

Ook op de verlengde peuteropvang zijn eendagsplaatsingen mogelijk, mits het de 

ontwikkeling van het kind niet in de weg staat.  

 

Kinderen met extra zorg 

Kinderen met extra zorgbehoefte (sociaal/medisch) zijn ook welkom bij Bink, op voorwaarde 

dat wij de juiste zorg kunnen bieden en het de ontwikkeling van het kind en de 

groepsstabiliteit niet in de weg staat (zie ook artikel 11, Algemene voorwaarden 

Branchevereniging BMK). 

 

Annuleren van de opvang of een deel daarvan 

Vanaf het moment van ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum 

van plaatsing, kun je de plaats – of een deel daarvan – annuleren (zie ook de Algemene 

voorwaarden en Aanvullende voorwaarden, artikel 7). Annuleren kan alleen schriftelijk of per 

e-mail.  

 

Opzeggen van de overeenkomst of een deel hiervan 

Een plaats op het kinderdagverblijf of de bso, kan op elke werkdag van de maand opgezegd 

worden. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook als de opvang 

gedeeltelijk wordt opgezegd. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail.  

 

Duur en verlenging van de overeenkomst 

 

Verblijfsduur kdv 

De opvang op het kinderdagverblijf eindigt automatisch na de 4e verjaardag van je kind.  

 

Verblijfsduur bso 

De opvang op de buitenschoolse opvang eindigt automatisch op de eerste dag van de maand 

waarin het voortgezet onderwijs begint.  

 

Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats. Aanvragen voor verlenging van kdv of bso kan 

alleen schriftelijk of per e-mail. 
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Extra dagen  

Incidenteel aanvragen van extra opvang is mogelijk, mits de groepssamenstelling dit toelaat. 

Je kunt de extra opvang aanvragen via  het ouderportaal (Mijn Bink). In verband met de 

verschillen tussen kdv en bso in groepsgrootte en mogelijkheden, hanteren wij hiervoor 

verschillende richtlijnen. Extra opvang brengen we achteraf in rekening.  

 

Samenvoegen/clusteren op de bso in schoolvakanties 

Zowel tijdens de “korte” schoolvakantieweken als de zomervakantie kan de buitenschoolse 

opvang worden samengevoegd met een andere buitenschoolse opvang, we noemen dit 

clusteren. Meer informatie hierover vind je in het pedagogisch werkplan van de vestiging. 

 

 


