
48- en 49-wekencontracten 
kinderdagverblijf 

Mogelijke vragen die je als ouder kunt hebben over 48- en 49-wekencontracten voor het 

kinderdagverblijf. Klik op de link in de vraag om direct naar het antwoord te gaan:  

- Wat is het beleid bij 48- en 49-wekencontracten voor het kinderdagverblijf? 

- Ik krijg elke maand dezelfde factuur en lijk dus voor 52 weken opvang te betalen terwijl ik 

een 48- of 49-wekencontract heb. Hoe zit dit? 

- Hoe meld ik dagen af voor mijn 48- of 49-wekencontract? 

- Hoe weet ik of ik al genoeg uren heb afgemeld voor dit jaar zodat ik geen extra kosten krijg? 

- Wat als ik meer uren opvang afneem dan het aantal contractuele dagen/weken? 

- Ik heb begin van het jaar een extra factuur ontvangen voor opvang. Hoe kan dit?  

Wat is het beleid bij 48- en 49-wekencontracten voor het 

kinderdagverblijf? 
Bij een 48- en 49-weken contract KDV bepaal je zelf elk kalenderjaar welke 3 of 4 weken je geen 
opvang afneemt. Hiervoor meld je je in totaal 3 of 4 weken af in het ouderportaal. Doe je dit niet, dan 
betaal je aan het eind van het jaar de extra uren bovenop jouw 48 of 49 contractuele weken. Indien 
de overeenkomst eerder in het kalenderjaar wordt beëindigd, zal er naar rato een eindafrekening 
plaatsvinden van de te weinig afgemelde uren. 

Ik krijg elke maand dezelfde factuur en lijk dus voor 52 weken opvang 

te betalen terwijl ik een 48- of 49-wekencontract heb. Hoe zit dit? 
De kosten voor een 48- of 49-wekencontract worden evenredig verdeeld over 52 weken omdat de 
belasting werkt met een maandelijkse teruggave van de kinderopvangtoeslag.  
 

Hoe meld ik dagen af voor mijn 48- of 49-wekencontract? 
Stap 1: Ga naar de pagina “ingeplande dagen” in het ouderportaal (rode pijl in onderstaande 

afbeelding).  



 

Stap 2: Afmelding doorgeven 

Via de knop ‘Afmelden’ kun je jouw kind(eren) afmelden (paarse pijl in bovenstaande afbeelding). 

   

Nadat je op de knop klikt, krijg je de volgende opties: 

 

Je kunt kiezen om een hele dag af te melden (optie ‘Hele dagen afmelden’) of een specifieke 

planningsregel (optie: ‘Een ingeplande blok afmelden’).  

Klik op de knop ‘Hele dagen afmelden’ om een of meerdere dagen van jouw kind(eren) af te melden. 

Je krijgt het volgende venster te zien:  

 

1 

1 



Stap 3: datum selecteren  
 
Selecteer de kinderen waarvoor je de dagen wilt afmelden. Via de knop ‘Datum selecteren’ kun je de 
opvangdagen selecteren die je wilt afmelden.  

 

Stap 4: Nadat je alles hebt ingevuld, kun je de afmelding bevestigen door op de blauwe knop 

AFMELDING DOORGEVEN  te klikken.  

In het rooster van jouw kind(eren) worden de afgemelde dagen in het rood weergegeven. 

 

 

Hoe weet ik of ik al genoeg uren heb afgemeld voor dit jaar zodat ik 

geen extra kosten krijg? 
Jaamo is nog een systeem in ontwikkeling. De afgemelde uren zijn vooralsnog niet zichtbaar voor 
ouders. Wel kun je de afgemelde dag(en) zien als ruildagoptie. Als je de exacte stand van jouw 
afgemelde uren wilt weten, neem dan even contact op met jouw locatie. Zij kunnen dan voor jou 
kijken hoeveel uren je uiteindelijk hebt afgemeld. We werken er aan om de afgemelde uren ook voor 
ouders zichtbaar te krijgen.  
 



Wat als ik meer uren opvang afneem dan het aantal contractuele 

dagen/weken? 
In dat geval worden aan het eind van het jaar de extra uren verrekend en ontvang je begin van het 
nieuwe jaar hier een factuur over. 
 

Ik heb begin van het jaar een extra factuur ontvangen voor opvang. 

Hoe kan dit?  
In dat geval heb je het jaar ervoor meer uren opvang gebruikt dan in jouw contract inbegrepen was. 
Je hebt bijvoorbeeld bij een 49-wekencontract in het voorgaande jaar maar 2 weken opvang 
afgemeld en dus in totaal 50 weken opvang gebruikt. De factuur is de verrekening van deze extra 
dagen. 
 


