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Toelichting bij ‘soort document’ 

 

Procedures   beschrijvingen van werkprocessen 

Richtlijnen   handvatten voor een bepaalde werkwijze 

Protocollen  afspraken over aard, inhoud en uitvoering van taken, 

verantwoordelijkheden en functie in het proces 

Draaiboeken   uitgebreide aanwijzingen of beschrijvingen voor uitvoering (model voor  

aanpak) 

Formulieren   voorgeschreven invul document 

Registraties   (digitale) verwerking van standaardgegevens (veelal anoniem) 

Convenanten   schriftelijk vastgelegde afspraken met samenwerkingspartners over een  

bepaald gemeenschappelijk doel of belang 

Overeenkomst  formeel (soms juridisch) document waarin afspraken zijn geformaliseerd 

Checklijst   geheugensteun 

Werkinstructie  voorschrift 

Reglement   handelingsvoorschrift (meestal in juridisch kader) 

 

Doel: ··Het bieden van richtlijnen “ inschrijving Peuteropvang CMWW” 

 

Toepassing: ··Klanten Peuteropvang CMWW. Kind administratie CMWW 

 

Contentbeheerder: Faciliterend Leidinggevende Peuteropvang / Faciliterend Leidinggevende 

Back Office 

 

Ontwerper(s): ·Marjo Hoek, Faciliterend leidinggevende Peuteropvang. 

Irene Herfs Faciliterend leidinggevende Back Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plaatsingsprotocol Peuteropvang CMWW - Brunssum  

 

 
1. INLEIDING: 
 

CMWW peuteropvang creëert optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 

jaar. De peuteropvang doet dit door het aanbieden van leer- en speelmogelijkheden in een veilige 

omgeving. De peuteropvang is laagdrempelig en biedt aan ouders een ontmoetingsplaats waar 

uitwisseling van opvoedingservaringen kan plaatsvinden en opvoedingsvragen gesteld kunnen worden. 

De peuteropvang maakt organisatorisch deel uit van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en 

Welzijnswerk Brunssum - Onderbanken (CMWW). In principe kunnen alle kinderen van 2 en 3 jaar uit de 

gemeente Brunssum in aanmerking komen voor plaatsing in de peuteropvang. Dat betekent dat kinderen 

welkom zijn mits het kind in de groep de zorg en aandacht kan krijgen die het nodig heeft en dit geen 

nadelige gevolgen heeft voor andere kinderen en ouders. 

 

 

2. INSCHRIJVING: 
 

Ouders/verzorgers kunnen het kind schriftelijk aanmelden bij de kind administratie CMWW (Tel: 088-

4552512/088-4552508) als de peuter de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. Een plaats wordt aangeboden 

(gereserveerd) bij het opvragen van de benodigde papieren tussen 4-6 maanden voor de plaatsingsdatum. 

Zodra de opgevraagde documenten retour zijn ontvangen door CMWW wordt het contract opgemaakt en 

verzonden. Een plaats gaat pas in als er een getekend contract is. De ouders ontvangen een digitale 

informatie map samen met het contract. 

 

Ouders kunnen bij inschrijving een voorkeur peuteropvang locatie aangeven. Zie voor de 

plaatsingsvoorwaarden “ALGEMENE VOORWAARDEN CMWW PEUTEROPVANG”. 

 

CMWW hanteert een door de gemeente Brunssum geformuleerd “doelgroepen beleid”. Een peuter kan in 

aanmerking komen om met voorrang geplaatst te worden. Meander JGZ bepaalt of het een doelgroepkind 

betreft en stelt de ouders hiervan op de hoogte. CMWW neemt contact op met deze ouders. 

Doelgroepkinderen worden met voorrang geplaatst.  

 

 

3. PLAATSING: 
 

De kinderen worden in principe op volgorde van inschrijfdatum geplaatst. Rekening houdend met 

plaatsingsmogelijkheden. 

- Doelgroepkinderen hebben altijd voorrang bij plaatsing. Een doelgroepkind is een kind dat door 

Meander-JGZ wordt aangemerkt als een kind dat op basis van het opleidingsniveau van de ouders 

in aanmerking komt voor extra taalondersteuning. Kinderen met een sociale indicatie kunnen ook 

door Meander JGZ als doelgroepkind aangemerkt worden. 

 

CMWW streeft ernaar om de kinderen in de peuteropvang naar keuze te plaatsen.  

 

De datum van plaatsing is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden van de desbetreffende 

peuteropvang locatie. Indien er geen plaats is in de voorkeur locatie kan er een aanbod worden gedaan 

voor plaatsing in een andere peuteropvang locatie binnen de gemeente Brunssum. Afhankelijk van de 

leeftijd wordt het kind geplaatst in een vaste groep gedurende 6 uur- of 10 uur per week. In de VVE-

peuteropvang worden kinderen vanaf 2,5 jaar 10 uur geplaatst. 

 



Bij plaatsing wordt aan de ouders een (digitale-)informatiemap aangereikt waarin het werkplan van de 

peuteropvang locatie, het entreeformulier en medicatieformulier zijn opgenomen. Overige informatie is te 

vinden op de website www.cmww.nl.  

Bij plaatsing wordt de ouders een plaatsingscontract aangeboden. 

Wijzigingen waaronder adreswijziging, uitschrijving (anders dan op het contract vermeld) of andere 

wijzigingen dienen minimaal een maand voorafgaande aan de wijziging, schriftelijk aan de kind 

administratie doorgegeven te worden (peuteropvang@cmww.nl).  

Zodra de nieuwe plaatsing afgerond is, dienen de ouders 2 weken voor plaatsing contact op te nemen 

met de peuteropvang locatie voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek leggen 

pedagogisch medewerkers en ouders gezamenlijk vast: 

 Hoe de wenperiode ingevuld gaat worden 

 Verkennen pedagogisch medewerkers en ouders samen de ontwikkeling van het kind en de 

mogelijke partners in de opvoeding. 

 Het entreeformulier en het medicatieformulier worden besproken 

 Informatie over de locatie, afspraken en pedagogisch klimaat 

 

 

4. BETALING: 
 

Bij inschrijving worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 15,00 per kind in 2019).  

 

Vanaf de plaatsingsdatum is de ouder een bijdrage verschuldigd. Alle ouders betalen de bijdrage die 

gebaseerd is op het inkomen. De bijdrage wordt gedurende 12 maanden per kalenderjaar in rekening 

gebracht. De bijdrage wordt berekend over 40 schoolweken. 

De bijdrage wordt door het CMWW via automatische incasso geïnd tenzij de betaling door een 

bewindvoerder of budgetbeheerder gebeurt. 

 

Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag vragen deze zelf aan bij de Belastingdienst. 

 

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag komen via gemeentelijke subsidie in 

aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor Peuteropvang op basis van het inkomen.  

 

Indien een ouder in gebreke blijft en de bijdrage niet geïnd kan worden of aan het CMWW niet wordt 

overgemaakt, handelt het CMWW conform de betalingsregels CMWW Peuteropvang.  

 

 

5. UITSCHRIJVING: 
 

Het kind wordt uitgeschreven per de laatste dag van de maand waarin het kind de leeftijd van 4 jaar 

bereikt. Uitschrijvingen voorafgaande aan het bereiken van de leeftijd van 4 jaar of mogelijke “verlengde 

Peuteropvang” dienen schriftelijk bevestigd te worden door ouder en CMWW. CMWW hanteert een maand 

opzegtermijn. 

 

Het CMWW behoudt zich het recht voor om een kind uit te schrijven als de ouderbijdrage niet wordt 

betaald. 
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