3 uursregeling
Met de invoering van de wet IKK, is per januari 2018 de 3 uursregeling aangepast. Daardoor is het
mogelijk dat er maximaal drie uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de
BKR (Beroepskracht-kindratio) is vereist, maar nooit minder dan de helft van het benodigde aantal
pedagogisch medewerkers. Kinderopvangorganisaties mogen per 1 januari 2018 zelf indelen op welk
moment van de dag zij afwijken van de BKR.
De 3 uursregeling geldt enkel voor locaties waar minimaal 10 uur aaneengesloten opvang wordt
aangeboden. Bij Allente gaat het dan om de KDV locaties. De BSO locaties vallen onder de drie
uursregeling tijdens de vakanties en overige vrije dagen. Op deze dagen is de BSO namelijk minimaal
10 uur aaneengesloten open. Nu de vakantie weer voor de deur staat, brengen we u graag op de
hoogte van de uitvoering van de 3 uursregeling, zowel binnen het KDV als de BSO.
KDV, indien er 2 medewerkers op de groep staan
Op het KDV wordt op de volgende tijden afgeweken van de BKR:
Tijdens het haal- en brengmoment: Tussen 8:15 en 8:45 uur en tussen 16:45 en 17:15 uur. Tijdens de
pauzes: Tussen 12:45 en 14:45 uur.
KDV indien er 3 medewerkers op de groep staan
Op het KDV wordt op de volgende tijden afgeweken van de BKR:
Tijdens het haal- en brengmoment: Tussen 8:30 en 8:45 uur en tussen 16:45 en 17:15 uur. Tijdens de
pauzes: Tussen 12:30 en 14:45 uur.
In de locatie gebonden werkplannen staat de specifieke tijden omschreven. In de pauzeperiode
slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen
de pedagogisch medewerkers om de beurt pauze houden.
Flexibele opvang
Op de flexibele opvang wordt afgeweken van de BKR tussen 12:00 en 15:00 uur, wanneer de
leidsters pauze hebben. Gedurende de overige opvangtijden wordt er niet van de BKR afgeweken.
BSO
Tijdens vakantiedagen/schoolvrije dagen wijken wij op de volgende momenten af van het aantal
vereiste medewerkers op de groep:
• Begin van de dag: 8:30 tot 9:15 uur
• Pauzetijd: 13:15 tot 14:45 uur
• Eind van de dag: 16:45 tot 17:30 uur
Tijdens schoolweken op de BSO geldt dat er maximaal een half uur per dag afgeweken mag worden
van de BKR. Dat doen wij op de volgende momenten.
Maandag:
17:30 tot 18:00 uur
Dinsdag:
17:30 tot 18:00 uur
Woensdag:
14:00 tot 14:30 uur of niet bij geen pauze opnemen
Donderdag:
17:30 tot 18:00 uur
Vrijdag:
14:00 tot 14:30 uur of niet bij geen pauze opnemen

