Plaatsingsprocedure
Welkom!
Je kunt je (verwachte) baby of kind(eren) aanmelden met behulp van het inschrijfformulier op
www.ludens.nl. Na aanmelding ontvang je binnen een week een bevestiging van de afdeling
Informatie&Plaatsing.
Voor hele en halve dagopvang van nul- tot vierjarigen kun je je kind aanmelden vanaf de
datum van zwangerschap met een minimum van 1 of 2 halve dagen. Voor buitenschoolse
opvang kunt je je (geboren) kind inschrijven voor minimaal 1 dag per week, onder vermelding
van de school die je kind naar verwachting gaat bezoeken.
Kinderdagverblijf
Je kunt inschrijven voor elk gewenste vestiging van Ludens. Op het inschrijfformulier geef je
bij je voorkeur maximaal drie kindercentra aan. Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Bij het aanbieden houden we rekening met je eerste, tweede en derde voorkeur. Je kunt
daarna nog je gewenste ingangsdatum, voorkeurslocatie en de gewenste dagen wijzigen, de
oorspronkelijke datum van inschrijving blijft gehandhaafd.
Buitenschoolse opvang
Elke BSO is gekoppeld aan één of meerdere scholen. Inschrijving voor een BSO is dus
afhankelijk van de school die uw kind gaat bezoeken.
Kijk op www. ludens.nl bij ‘Scholen’ voor een actueel overzicht van de scholen met
bijbehorende BSO-locaties. Ludens zorgt bij deze scholen voor vervoer van school naar de
BSO, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Mocht je kind een andere school
bezoeken, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden van vervoer.

Direct plek of wachtlijst
Na de inschrijving ontvang je een bevestiging van aanmelding.
Vervolgens bieden we zo mogelijk de gewenste dagen op de gewenste vestiging, of zo
mogelijk een alternatief. Lukt dit niet dan plaatsen we je aanvraag op een wachtlijst.
We vragen regelmatig via e-mail of de aanvraag nog actueel is of gewijzigd is. Als de
aanvraag is vervallen hoef je hier niet op te reageren, als er niet wordt gereageerd laten we
de aanmelding vervallen.

Voorrang bij wachtlijst
Plaatsing geschiedt op basis van onderstaande voorrangscriteria en daarna op volgorde van
inschrijving.
Voorrang:
1. Kinderen met een extra zorg indicatie (beperkt aantal kindplaatsen beschikbaar).
2. Kinderen van medewerkers van Ludens
3. Tweede en volgende kinderen
4. Doorstroming van een kinderdagverblijf van Ludens naar een BSO van Ludens
5. Uitbreiding van dagen
6. Wisseling van dagen
7. Overplaatsing naar Ludens vestiging dichter bij het woonadres in geval van verhuizing
naar een andere wijk.

Uitzondering op volgorde
Bij elke plaatsing wordt rekening gehouden met de wettelijke normen voor de
groepssamenstelling het bereiken van een optimale en stabiele bezetting en
vervoersmogelijkheden (BSO).
Hierdoor kan afgeweken worden van bovenstaande volgorde van plaatsen.

