
3uur- regeling 
 
Het is wettelijk  toegestaan per dag gedurende maximaal 3 uur af te wijken van de  
beroepskracht-kind-ratio, mits het kinderdagverblijf minimaal 10 uur geopend is. 
Deze regel is van toepassing op kinderdagverblijf Boelieboem, omdat de 
openingstijden langer zijn dan 10 uur per dag (7.00 uur-18.15uur) 
 
Kinderdagverblijf Boelieboem heeft de volgende 3 uur- regeling: 
 
* Van 11.45 uur tot 13.00 uur 
* Van 15:15 uur tot 17:00 uur 
 
Dit houdt concreet het volgende in: 
 
*Maandag:  
 
Op maandag zijn er geen kinderen die gebruik maken van de  buitenschoolse 
opvang. 
 

 Er zijn 3 beroepskrachten aanwezig de gehele dag.  
 *Van 11.45 uur tot 13.00 uur maken we gebruik van de gelegitimeerde 3 uur regeling. 
 Van 15:15 uur tot 17:00 uur maken we gebruik van de gelegitimeerde 3 uur regeling. 
 De wettelijke kind-leidster-ratio voldoet de gehele dag.  

 
*Dinsdag: 
 

 Er zijn 3 beroepskrachten aanwezig  
 Op dinsdag zijn er geen kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang. 
 Er wordt gebruik gemaakt van de gelegitimeerde 3 uur regeling van 15:15 uur tot 

17:00 uur 
 De wettelijke kind-leidster-ratio voldoet de gehele dag. 

 
* Woensdag: 
 

 Er zijn 3 beroepskrachten aanwezig de gehele dag.  
 De wettelijke beroepskracht-kind ratio voldoet de gehele dag 
 Op woensdag zijn er geen kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse 

opvang. 
 Er wordt gebruik gemaakt van de gelegitimeerde 3 uur regeling van 15:15uur tot 

17:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* Donderdag:  
 

 Er zijn 3 beroepskrachten aanwezig.  
 De wettelijke beroepskracht-kind-ratio voldoet de gehele dag 
 Er zijn op donderdag geen kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse 

opvang.  
 Er wordt gebruik gemaakt van de gelegitimeerde 3 uur regeling van 15:15 uur tot 

17:00 uur 
 
 
* Vrijdag: 
 

 Op vrijdag zijn er 3 beroepskrachten aanwezig. 
 Er is sprake van tussenschoolse opvang.  Het betreft 1 kind dat wordt opgehaald van 

school om 12.00 uur. 
 Er wordt gebruik gemaakt van de gelegitimeerde 3 uur regeling van 11.45 uur tot 

13.00 uur. 
 Er wordt gebruik gemaakt van de gelegitimeerde 3 uur regeling vab 15:15 uur tot 

17:00 uur 
 De wettelijke kind-leidster-ratio voldoet de gehele dag 

 


