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Factsheet

Kinderopvang Plus 
Plusopvang is een kinderopvangvoorziening met extra 
begeleiding, aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen, 
die vanwege hun problematiek niet terecht kunnen bij de 
reguliere opvang. Alleen kinderopvanginstellingen die 
door de gemeente zijn aangewezen, bieden Plusopvang. 
Plusopvang betekent: kleinere groepen, hoog opgeleide 
leid(st)ers en samenwerking met hulpverlenende instanties. 
Kinderen worden in de plusopvang extra gestimuleerd in alle 
ontwikkelingsgebieden. Ook vindt geregeld overleg plaats 
met de ouders*. Op basis van regelmatige observaties door 
de plusopvang wordt het kind zo goed mogelijk gevolgd en 
kan er gefundeerd advies worden gegeven over de verdere 
opvang en hulpbehoefte van het kind. Afhankelijk van de 
mogelijkheden die het kind heeft, kan indien nodig vanuit 
jeugdhulpverlening behandeling geboden worden op de 
locatie van de plusopvang. Hiervoor is een verwijzing van het 
wijkteam nodig. 

Voor wie? 
De doelgroep van de Plusopvang bestaat uit:  
• Kinderen van 0-13 jaar die niet goed kunnen functioneren in

de gewone kinderopvang of extra zorg nodig hebben.
• Kinderen die binnen de hulpverlening ‘uitbehandeld’ zijn,

maar nog wel extra zorg behoeven.
• Kinderen die een verwijzing hebben van het wijkteam voor

behandeling vanuit de jeugdhulpverlening op een locatie
van plusopvang.

• Kinderen die extra aandacht of zorg vragen wegens
gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.
• Gedragsproblemen kunnen zijn: hyperactiviteit,

inactiviteit, agressief, angstig of teruggetrokken gedrag en
veel aandacht vragen.

• Ontwikkelingsproblemen kunnen zijn: stoornissen op
cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel vlak en op het
gebied van spraak/taal, (samen) spelen, contactname en
dergelijke.

Procedure
1. Aanmelding bij Kinderopvang Plusorganisatie in de buurt
2. Overleg met gezinsadviseur/casemanager van

kinderopvang Plus over de interne procedure
3. Kinderopvang Plus doet aanvraag voor een plus indicatie,

al dan niet in combinatie met een SMI, bij de GGD. Ouders 
moeten akkoord gaan met de plaatsing op een Plusplaats.

4. Na akkoord van de GGD kan het kind geplaatst worden.
5. Aan het begin van de plaatsing worden voor elk kind

doelen opgesteld, samen met de hulpverlener en ouders.
Van ouders wordt verwacht dat zij akkoord gaan met de
gemaakte afspraken/doelen en dat zij actief betrokken zijn
bij de opvang van hun kind. Tijdens de plaatsing vinden
evaluatiegesprekken met ouders en hulpverlener plaats.

Geldende regels Plusopvang
• Het kind is woonachtig en ingeschreven in Rotterdam.
• Er is sprake van problematiek bij het kind, waardoor het

niet goed functioneert in de gewone kinderopvang of
peuterspeelzaal.

• In combinatie met een Sociaal Medische Indicatie (SMI
Kinderopvang): 8 dagdelen hele dagopvang (0-4 jaar) per
week of 3 dagen BSO (4-12 jaar) per week voor maximaal
1 jaar. Geen verlenging mogelijk, behalve op basis van  de
hardheidsclausule van de GGD.

• In combinatie met vergoeding vanuit de Belastingdienst via
de Wet Kinderopvang (WKO) omvang en duur afhankelijk
van vergoeding vanuit de Belastingdienst.

Kinderopvang ‘Plus’ instellingen

* Waar wordt gesproken over ouders kan ook een ouder worden gelezen

- Centrum / Crooswijk / Zevenkamp / Charlois / Beverwaard : 
Van Veldhuizen Stichting (Kinder Opvang+ 0-4 jaar)

- Delfshaven: Kindercentrum Prinses Amalia
(Kinderopvang + 0-4 jaar, Peuteropvang +(i.s.m Peuter
&Co) 2-4 jaar, BSO + 4 -12 jaar)

- Feyenoord/Hoogvliet: KindeRdam (Kinder Opvang+ 0-4 jaar        
en BSO + 4-12 jaar)

- Zevenkamp, Hillegersberg/Schiebroek: Kinderopvang 
BijDeHand (Kinderopvang + 0-4 jaar, BSO+ 4-12 jaar) 

Meer informatie?

Contactpersoon:
Miranda van Kooten, 06-19295871,
maandag, dinsdag en donderdag
Anna Knegt, 06-20449332,
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Internet: www.rotterdam.nl/kinderopvang
Email: smimo@rotterdam.nl 

Deze foto is illustratief. Dit model staat los van de inhoud
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