
 
 
Drie uurs regeling en afwijkende inzet BKR Kindercentrum Speelpleintje 
 
1. Drie uurs regeling  
Een kinderopvang organisatie mag maximaal drie uur per dag afwijken van de beroepskracht-
kindratio (BKR). Tijdens die uren mogen er minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.  
Bij Kindercentrum Speelpleintje wordt de drie uursregeling voornamelijk ingezet bij de haal- en 
brengmomenten van de BSO kinderen. Omdat er bij meerdere scholen BSO kinderen opgehaald 
worden zijn de pedagogisch medewerkers op locatie tijdens deze momenten maximaal een half uur 
met minder kracht aanwezig.   
 
2. Afwijkende inzet beroepskracht-kindratio  
Op een dag mag er maximaal drie uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft 
van de benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die drie uur. Deze drie uur 
kan per locatie verschillend worden ingezet, afhankelijk van het rooster en het aantal aanwezige 
kinderen. In het kindercentrum is minimaal één pedagogisch medewerker aanwezig. Op onze locatie 
de Klaverweide wordt er geopend en afgesloten met twee medewerkers. Op de locatie Leemwierde 
wordt er geopend en gesloten door één medewerker.    
  
2.1 Klaverweide:   
De geel gemarkeerde tijdsvakken geven aan wanneer er afgeweken wordt van de beroepskracht-
kindratio tijdens de drie uursregeling. De groene tekst voldoet aan de beroepskracht-kindratio.  
De gele tekst laat de drie uursregeling zien. Voor 7:00 en na 18:30 zal er niet afgeweken worden in 
verband met een laag kindaantal.   

6:00 - 7:00   7:00 - 8:30   8:30 - 17:00   17:00 - 18:30   Na 18:30   

   
2.2 Leemwierde   
De geel gemarkeerde tijdsvakken geven aan wanneer er afgeweken wordt van de beroepskracht-
kindratio tijdens de drie uursregeling. De groene tekst voldoet aan de beroepskracht-kindratio.|  
De gele tekst laat de drie uursregeling zien. Voor 7:30 en na 18:30 zal er niet afgeweken worden in 
verband met een laag kindaantal.   
  

6:00 - 7:30   7:30 - 8:30   8:30 - 
13:45   

13:45 - 
14:15   

14:15-
15:00   

15:00-
15:30   

15:30-
16:30   

16:30-
17:30   

17:30-
18:30   

 


