
Sommige kinderen hebben een 
extra steuntje in de rug nodig. 

KindeRdam biedt die hulp.
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Opvang met wat
extra zorg

Plusopvang 0 tot 13 jaar

Kent u een kind dat net even wat meer aandacht of 
zorg nodig heeft? Dan biedt de Plusopvang van 
KindeRdam hulp.

Welke kinderen komen in aanmerking voor Plus-
opvang?
De problematiek van kinderen in de Plusopvang 
is niet zo ernstig dat zij geïndiceerde jeugdzorg 
nodig hebben, maar binnen de reguliere kinder- 
opvang lukt het ook niet. 

Met wie werken wij samen?
Wij werken samen met hulpverlenende instanties 
zoals de wijkteams, het CJG, Auris, Stichting Trivium-
Lindenhof, Lucertis, PPO en Stek (laatstgenoemde in 
het kader van Diagnostiek en behandeling binnen 
de kinderopvang).

Voorwaarden SMI Plusplaatsen
Voor SMI Plusplaatsen geldt wel dat er zowel ouder-  
als kindfactoren aanwezig moeten zijn. Zijn er 
alleen ouderfactoren aanwezig, dan kan er reguliere 
SMI worden aangevraagd voor maximaal 6 
dagdelen in de week voor de tijdsduur van 
9 maanden. Worden er tijdens deze 9 maanden toch 
kindfactoren gesignaleerd, dan is een eventuele 
doorstroom naar Plusopvang 0 tot 4 jaar of 
4 tot 13 jaar mogelijk.

Aanmelden
Een kind aanmelden voor Plusopvang kan via de 
zorgcoördinatoren: plusopvang@kindeRdam.nl of 
bij de afdeling Klantadvies van KindeRdam, telefoon 
(010) 44 300 33 | e-mail klantadvies@kindeRdam.nl. 
Voor wijkteams is het aanmeldformulier beschikbaar 
bij de wijkteamleiders.



Opgroeien gaat niet bij ieder kind vanzelf. Sommige  
kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig. 
Dan is het fijn als daar begrip voor is en je wat hulp 
krijgt. Zowel voor het kind als voor de ouder(s). 

Bij KindeRdam bieden wij Plusopvang voor kinderen 
die wat extra aandacht en begeleiding nodig hebben. 
In een veilige omgeving kunnen zij zich in hun eigen 
tempo ontwikkelen en krijgen zij de aandacht en zorg 
die zij nodig hebben. Er is Plusopvang voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar en Plusopvang voor kinderen van 4 tot 
13 jaar (BSO).

Voor wie is Plusopvang bedoeld? 
Plusopvang is bedoeld voor kinderen die om pedago-
gische en/of sociale redenen extra begeleiding nodig 
hebben. En voor gezinnen waarin ouders moeilijk-
heden ondervinden in de opvoeding. 

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar kan Plusopvang ook een 
functie hebben als nog niet duidelijk is wat er aan de 
hand is. Samen met de ouders en met andere professio-
nals onderzoeken we wat het kind nodig heeft.

Wat biedt Plusopvang?
Plusopvang biedt de rustige omgeving en structuur die 
zo belangrijk is voor de kinderen:
 
• Kleinere groepen.
• Duidelijke structuur.
• Duidelijk dagritme.
• Werken aan persoonlijke doelen voor de kinderen.
• Ondersteuning aan ouders: samen kijken we wat het  
  kind nodig heeft.
• Indien nodig, samenwerking met andere hulpverleners.
• Regelmatig gesprekken met ouders over de voortgang.

Voorwaarden voor plaatsing
Een belangrijke voorwaarde voor plaatsing bij de Plus-  
opvang is dat het kind en het gezin er baat bij hebben: 
er moet uitzicht zijn op verbetering van de situatie. 

Ouders moeten akkoord gaan met de plaatsing en met 
de daarbij behorende afspraken. Van ouders wordt  
verwacht dat zij actief betrokken zijn bij de opvang 
van hun kind, bijvoorbeeld in de vorm van breng- en 
haalcontacten.
 
Wordt Plusopvang vergoed?
• U werkt of volgt een opleiding
Als u werkt of een opleiding volgt, valt Plusopvang onder 
de Wet Kinderopvang. U betaalt het normale tarief  
en u komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 
  

• U werkt niet en volgt geen opleiding
Als u niet werkt en geen opleiding volgt, wordt een SMI 
(Sociaal Medische Indicatie) aangevraagd voor maxi-
maal 1 jaar, 8 dagdelen per week. U bent verplicht een 
eigen bijdrage te betalen. Als u aanspraak kunt maken 
op bijzondere bijstand, wordt de eigen bijdrage volledig 
vergoed.

Waar biedt KindeRdam Plusopvang?

Rotterdam Zuid
 
Plusopvang 0 tot 4 jaar:
• kinderdagverblijf De Kijkdoos, Walravenstraat 31
• kinderdagverblijf Vreewijk,  Beukendaal 191 
 
Plusopvang 0 tot 4 jaar en Plusopvang 4 tot 13 jaar:
• kindcentrum De Kindercarrousel, Strevelsweg 181

Hoogvliet 
 
Plusopvang 0 tot 4 jaar:
• kinderdagverblijf Druppels, Gebbeweg 16

Plusopvang 0 tot 4 jaar en Plusopvang 4 tot 13 jaar:
• BSO Kanjerplein, Othelloweg 8

Meer informatie
Op www.kindeRdam.nl vindt u meer informatie over 
onze Plusopvang.

Voor vragen of een vrijblijvende rondleiding kunt u con-
tact met ons opnemen via plusopvang@kindeRdam.nl 
of via de afdeling Klantadvies van KindeRdam, telefoon 
(010) 44 300 33, e-mail klantadvies@kindeRdam.nl.


