
 

 

 

Dagactiviteiten Jeugd  
(versie 7 mei 2020) 
 
Ieder kind moet mee kunnen doen in de maatschappij, ook kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Zij maken voor activiteiten buitenshuis zoveel mogelijk 
gebruik van reguliere sport- en recreatieve voorzieningen of van kinderopvang en BSO. 
Waar nodig kan extra ondersteuning geboden worden binnen deze voorzieningen. 
Voor kinderen die specialistische dagactiviteiten nodig hebben, gaan we bij   de 
toeleiding beter kijken naar het doel dat bereikt moet worden met deze dagactiviteiten. 
Kinderen maken hier waar mogelijk tijdelijk gebruik van .  
Als sprake is van kinderopvang, dan betalen ouders een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage, zoals dat ook het geval zou zijn als hun kind gebruik zou maken van een 
reguliere voorziening onder de Wet Kinderopvang. 
 
We doen dit samen met het Wijkteam, Arbeidsintegratie, onderwijs en zorgaanbieders. 
 
 

Achtergrond 

 
Kinderen met beperkingen (lichamelijk, psychisch of verstandelijk) of met gedrags- of 
leerproblemen kunnen nu op grond van de Jeugdwet deelnemen aan dagactiviteiten (op 
basis van een indicatie). Deze dagactiviteiten komen (gedeeltelijk of tijdelijk) in plaats 
van school.  
 
Dagactiviteiten worden nu ingezet voor verschillende doelen (daterend uit de periode 
dat zij door provincie of via de AWBZ vergoed werden). 
Zij worden bijvoorbeeld ingezet als kinderopvang of BSO. Organisaties die deze 
naschoolse dagactiviteiten aanbieden zijn echter niet geregistreerd in het landelijk 
register kinderopvang (LRKP). Ouders betalen geen eigen bijdrage en via de 
Rijksoverheid wordt niet bijgedragen door middel van kinderopvangtoeslag. De zorg valt 
volledig onder de Jeugdwet (of de Wlz).  
 
Een ander doel van dagactiviteiten is het bieden van respijtzorg, zodat ouders een of 
meerdere dagdelen ontlast worden van hun (intensieve) zorgtaken. Respijtzorg kan 
echter op andere gronden worden geboden. 
 
We willen de mogelijkheden die er zijn beter benutten en zorgen voor samenwerking en 
aansluiting op andere voorzieningen, zoals onderwijs en arbeidsintegratie. Daarnaast 
willen we scherpere toeleiding naar geïndiceerde dagactiviteiten voor kinderen van 0-18 
jaar door inzet van meer gedifferentieerde producten, waarbij het doel helder 
omschreven is.  
 
Voor kinderen die ondersteuning nodig hebben, gelden de volgende uitgangspunten: 

 - De basisinfrastructuur (inclusief kinderopvang en onderwijs) is voorliggend aan alle 
dagactiviteiten. Bij een zwaardere ondersteuningsvraag kunnen dagactiviteiten worden 
ingezet. 

 - Aanbieders bieden ondersteuning zo licht als mogelijk. 

 - Zoveel mogelijk kunnen meedoen in de lokale samenleving: bij (buurt)verenigingen, bij 
aangepaste sport- en beweegactiviteiten en maatschappelijke organisaties. 



 

 - Ondersteuning is in principe tijdelijk; zodra er een passend (inclusief) aanbod is, wordt 
dit geboden. 

  
Andere wijze van financiering van kinderopvang 
Ouders schrijven hun kind in bij een kinderopvangorganisatie die geregistreerd is in het 
landelijk register kinderopvang. Als er extra ondersteuning nodig is vanwege de 
zorgbehoefte van het kind, wordt dit geïndiceerd door het Wijkteam. Als ouders niet in 
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of een financiële drempel ervaren, kunnen 
zij in aanmerking komen voor Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang. De 
ondersteuning bij naschoolse dagactiviteiten moet in samenhang worden bekeken met 
de andere dagactiviteiten voor jeugd. Deze ondersteuning wil de gemeente collectief 
aanbieden en niet als individuele voorziening. 
 
Toegang 
De toegang wordt scherper door beter gebruik te maken van het voorliggend veld. De 
verschillende toegangskanalen zijn: 

 - voor zorgintensieve dagactiviteiten kunnen ouders terecht bij de wijkteams; 

 -  arbeidsmatige dagactiviteiten worden toegekend door de beoordelingstafel 
(aanbieders en onderwijs) en team Jong of het team Arbeidsintegratie van de gemeente; 

 - Onderwijsmatige dagactiviteiten gaan via de beoordelingstafel (aanbieders en 
onderwijs) en de brugfunctionaris VO die werkzaam is bij de wijkteams; 

 - Dagactiviteiten die respijtzorg als doel hebben lopen primair via Indebuurt033. Als er 
geen geschikte mogelijkheden zijn of zwaardere ondersteuning noodzakelijk is, wordt 
contact opgenomen met de wijkteams; 

 - Dagactiviteiten ingezet als kinderopvang worden algemeen toegankelijk. Extra 
ondersteuning wordt collectief geboden (zonder individuele beschikking). Het Wijkteam 
geeft hiervoor een indicatie af . 

  
Schoolweken 
Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar geldt dat er 40 weken per jaar dagactiviteiten worden 
aangeboden, in plaats van 52 weken. Ouders zijn in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk om de vakantieperiodes op te vangen. Mocht er in het eigen netwerk of 
binnen de Sociale Basisinfrastructuur (SBI) geen mogelijkheid zijn, dan kunnen kinderen 
in schoolvakanties gebruik maken van respijtzorg of vakantieopvang. 
 
 

Effect op inwoners/cliënten  

 
Het gaat hier om zowel de kinderen als de ouders.  
Het uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk normaal mee kunnen doen in de 
samenleving. Er wordt nagegaan wat ouders zelf kunnen en of er mogelijkheden zijn 
binnen de SBI. Waar dat niet mogelijk is, is aanvullende ondersteuning mogelijk. Wij 
streven ernaar dat kinderen, zodra dit mogelijk is, uitstromen uit dagactiviteiten en mee 
kunnen doen aan activiteiten in de SBI. 
 

- De scherpere toegang wordt toegepast bij nieuwe zorgvragen, maar ook bij 
herindicaties. 

- Inschatten of uitstroom mogelijk is gebeurt bij herindicatie, maar het kan zijn 
dat een zorgaanbieder hier ook al mogelijkheden toe ziet in een lopend traject.  

- Ouders van cliënten tot 12 jaar gaan een inkomensafhankelijke bijdrage betalen 
voor kinderopvang.  



 

- Voor kinderdagopvang en naschoolse opvang kunnen ouders terecht bij 
instellingen die geregistreerd staan in het landelijk register kinderopvang. Als de 
huidige aanbieder van dagactiviteiten niet de overgang maakt naar een 
geregistreerde instelling, kan het zijn dat er gekozen moet worden voor een 
andere aanbieder.  

 

Effect op zorgaanbieders 

 
Het aantal kinderen in dagactiviteiten neemt af door normaliseren en organiseren van 
meer ondersteuning binnen de SBI. Daarnaast is het streven om ondersteuning en zorg 
dichtbij inwoners te organiseren. Vooral aanbieders die buiten de stad zitten, kunnen 
merken dat het aantal cliënten afneemt.  
 
Aanbieders van dagactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar moeten zich laten registreren 
in het landelijk register kinderopvang. Om dit te kunnen, zullen zij aan de vereisten 
daarvoor moeten voldoen.  
 
Daar waar nu onderwijs wordt gegeven bij de dagactiviteiten, zal dit in de toekomst niet 
meer vergoed worden op basis van de Jeugdwet, maar vanuit het onderwijs. Hierover 
moet de zorgaanbieder met het onderwijs in overleg. 
 
 

Wie zijn er belanghebbend en hoe worden zij betrokken? 

 
In aanloop naar vaststelling van deze maatregel is gesproken met verschillende 
aanbieders van dagactiviteiten. Bij de verder implementatie informeren wij aanbieders 
tijdig over de gevolgen en wat nodig is om te doen.  
 
Ouders worden tijdig geïnformeerd worden over de maatregel en welke gevolgen dit 
voor hen kan hebben. Als gevolg van de specifieke situatie per kind kan niet op voorhand 
worden aangeven wat er exact gaat veranderen voor welk gezin. Ouders zullen via de 
aanbieder waar nu dagactiviteiten afgenomen worden en de wijkteams worden 
geïnformeerd. 
 

Gemeenten waar de maatregel van toepassing is 

 
De maatregel richt zich in eerste instantie op Amersfoort.  
Dagactiviteiten Jeugd wordt opnieuw regionaal aanbesteed in 2021. 
 

Stand van zaken 

 
De exacte uitvoering van deze maatregel wordt de komende tijd, in afstemming met 
betrokkenen, verder uitgewerkt.  
 
Een groot deel van de uitvoering van deze maatregel hangt af samen met de nieuwe 
aanbesteding voor Dagactiviteiten Jeugd. In verband met de Coronacrisis is deze 
aanbesteding uitgesteld.   
 

 

 


