Aanvraag
Sociaal Medische Indicatie
Kinderopvang

Contactgegevens
GGD Rotterdam-Rijnmond,
Team Hygiëne & Indicatie
Antwoordnummer 1722,
3000 VB Rotterdam
Tel: 010-4339208
Email: smimo@rotterdam.nl
Internet: www.rotterdam.nl/kinderopvang

Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de
opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen. De ontwikkeling van een kind kan hierdoor
bedreigd worden. Kinderopvang geeft kinderen een veilig tweede milieu en draagt bij aan een positieve
ontwikkeling van het kind. Door de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen
ouders aanspraak maken op een vergoeding van de kinderopvangkosten
Voor wie?
Ouders komen in aanmerking voor een Sociaal Medische Indicatie als:
•

er in het gezin ernstige problemen zijn op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.

•

het gezin in Rotterdam woont en het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie

•

ouders geen vergoeding voor kinderopvang kunnen krijgen via Werk & Inkomen, het UWV of de
Belastingdienst.

•

ze geen aanspraak kunnen maken op een voorliggende voorziening (peuterspeelzaal, nulgroep,
medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum)

Procedure
1. Aanvraagformulier invullen en laten ondertekenen door ouders.
2. Bijlagen die, indien mogelijk, meegestuurd moeten worden:
•

Machtigingsformulier

•

Kopie ondersteuningsplan

•

Een brief van een specialist / hulpverlener / begeleider

•

Indien van toepassing: kopie van het bewijs van scholing/traject van een of beide ouders

3. Kopieën en het aanvraagformulier opsturen of mailen.
De GGD gaat na of het formulier juist is ingevuld en of de bijlagen compleet zijn en onderzoekt of
iemand een indicatie krijgt. De ouders ontvangen een bevestiging met daarin de uiterlijke beslisdatum
(maximaal 8 weken). De kindgegevens worden gemeld in het Stadsregionaal Instrument Sluitende
Aanpak (SISA). Soms worden ouders opgeroepen om naar het spreekuur bij de GGD te komen.
De ouders ontvangen hierover een brief. Zodra de GGD een indicatie heeft afgegeven en een
plaatsingsbewijs van de kinderopvanginstelling heeft, ontvangen ouders een beschikking. De
hulpverlener ontvangt een kopie. De gegevens worden gedeeld met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Geldende regels SMI
•

6 dagdelen Hele Dagopvang (0-4 jaar) per week voor maximaal 10,5 uur per dag of 3 dagen BSO
(4-12 jaar) per week

•

Duur maximaal 9 maanden

•

Verlenging is niet mogelijk, behalve op basis van de hardheidsclausule afgegeven door de GGD

•

Vergoeding opvangkosten door de gemeente aan de kinderopvang, niet aan ouders zelf.

•

Een inkomensafhankelijke bijdrage van de ouders, die door ouders aan de kinderopvang wordt
betaald.

Hoe gaat het met de betaling?
Als ouders een beschikking hebben ontvangen, betaalt de GGD de kinderopvang. Voor de minima
inkomens is de ouderbijdrage terug te vragen via de bijzondere bijstand.
Meer informatie?
Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang
Verordening/beleidsregels/nadere regels
* Waar staat ‘ouders’ kan ook ‘een ouder’ gelezen worden
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1 Gegevens aanvragende ouder
Man

Achternaam, voorletters

Vrouw

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum
Straatnaam+huisnummer
Postcode+woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

2 Uw partner, tweede ouder en/of verzorger
Woont u samen met een partner, tweede ouder en/of verzorger?

ja

achternaam met hoofdletter

nee
Man

Geboortedatum

Vrouw

Burgerservicenummer (BSN)

3 Kind(eren) waarvoor de aanvraag wordt gedaan
LET OP: INVULLEN BURGERSERVICENUMMER VERPLICHT!
Kind 1

jongen

meisje

Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Kind 2

jongen

Burgerservicenummer (BSN)
meisje

Voornaam en achternaam
Geboortedatum			
Kind 3

jongen

Burgerservicenummer (BSN)
meisje

Voornaam en achternaam
Geboortedatum 			

Burgerservicenummer (BSN)

Zijn er nog meer kinderen in uw gezin (waar geen aanvraag voor wordt gedaan) ?

nee

ja,

namelijk:
Voornaam

Geboortedatum		

jongen

meisje

Voornaam				

Geboortedatum		

jongen

meisje

4 Kinderopvang
Gewenst aantal dagen opvang per week?

dagen

Naam gewenste kinderopvanginstantie
Zit uw kind al op de peuterspeelzaal, kinderopvang of buitenschoolse opvang?
Peuterspeelzaal		

nee

ja, namelijk:

dagdelen (een dagdeel is een halve dag)

Kinderopvang of buitenschoolse opvang		

dagen

5 Bepaling van de doelgroep
Heeft u een uitkering?

nee

ja

Zo ja, wat voor soort uitkering is dit?
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Naam klantmanager (bij een uitkering van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Volgt u scholing of een re-integratietraject?
Heeft u een betaalde baan?
Heeft uw partner een uitkering?

nee

nee

ja (bewijs bijvoegen)

ja,

nee

uur per week
ja

Zo ja, wat voor soort uitkering is dit?
Naam klantmanager (bij een uitkering van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Volgt uw partner scholing of een re-integratietraject?
Heeft uw partner een betaalde baan?

nee

nee

ja (bewijs bijvoegen)

ja,		

uur per week

6 Toelichting op aanvraag (hulpverlener)
Toelichting op aanvraag:
Uw hulpverlener dient deze aanvraag te voorzien van een gedetailleerde omschrijving van de
situatie. Dat kan bijvoorbeeld door een brief van de specialist, een ondersteuningsplan of een
begeleidend schrijven toe te voegen als bijlage. Zonder toelichting op de situatie kan de aanvraag
niet in behandeling worden genomen.

7 Hulp bij het invullen
Ik geef toestemming om de beschikking ook te verzenden naar degene die mij heeft geholpen bij het
invullen van het formulier of een (andere) hulpverlener:
Naam

functie

email

telefoonnummer

8 Verklaring en ondertekening
Met het plaatsen van uw handtekening, gaat u ermee akkoord dat de kosten (m.u.v. de
wettelijke eigen ouderbijdrage) voor de kinderopvang direct door de GGD aan de betreffende
kinderopvanginstantie worden betaald. De kosten voor de wettelijke ouderbijdrage worden door
de kinderopvang met u verrekend. Uiteraard is dit alleen het geval wanneer de sociaal medische
indicatie is vastgesteld.
Ik heb dit formulier gelezen en vervolgens volledig en naar waarheid ingevuld.
Ik weet dat ik wijzigingen in mijn woonsituatie, persoonlijke- en financiële omstandigheden, onder
overlegging van bewijsstukken, onmiddellijk moet doorgeven aan de GGD, Team Hygiëne en
Indicatie. Ik stem er ook mee in dat de door mij verstrekte gegevens, op grond van geldende
wetgeving, op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen
en dat mijn gegevens worden opgenomen in een gemeentelijke persoonsregistratie. Mij is bekend
dat mijn kind wordt aangemeld bij Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA) en dat de
gegevens gedeeld worden met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
datum

datum

Handtekening aanvragende ouder

Handtekening partner, tweede ouder en/of verzorger

LET OP:
De volgende formulieren dient u mee te sturen:
machtigingsformulier aanvragende ouder en kind
indien aanwezig, machtigingsformulier partner
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Machtigingsformulier
sociaal medische indicatie kinderopvang
Aanvragende ouder en kind

Contactgegevens
GGD Rotterdam-Rijnmond,
Team Hygiëne & Indicatie
Antwoordnummer 1722,
3000 VB Rotterdam
Tel: 010-4339208
Email: smimo@rotterdam.nl
Internet: www.rotterdam.nl/kinderopvang

Soms heeft de GGD meer informatie nodig om tot een goed advies te komen. In dat geval heeft de
arts of orthopedagoog toestemming van u nodig om contact op te kunnen nemen met de huisarts,
hulpverlener of behandelaar van uw kind(eren). Door deze machtiging ingevuld en ondertekend met de
aanvraag mee te zenden geeft u deze toestemming.
Bij deze geef ik,
Achternaam & Voorletters				

Geboortedatum

Adres 						Woonplaats
Ouder van
Naam kind						Geboortedatum
Naam kind						Geboortedatum
Naam kind						Geboortedatum
toestemming aan de onderstaande artsen/specialisten om informatie te verstrekken over mijzelf en
mijn kind(eren) aan de medisch adviseur/beoordelingsteam van de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team
Hygiene en Indicatie. Eveneens geef ik toestemming de beschikbare gegevens te gebruiken bij het
opstellen van het advies ten behoeve van de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang
Gegevens huisarts en/of specialist
Vestiging Consultatiebureau/Centrum voor Jeugd en Gezin
Huisarts
Naam huisarts				Telefoonnummer
Adres huisarts				Woonplaats huisarts
Specialisten en/of hulpverlener
Naam specialist				Telefoonnummer
Specialisme				Ziekenhuis/instelling
Naam specialist				Telefoonnummer
Specialisme				Ziekenhuis/instelling

Ondertekening
Plaats					Datum
Handtekening aanvragende ouder

Blad 4/5

Uitgave mei 2015

Machtigingsformulier
sociaal medische indicatie kinderopvang
De partner, tweede ouder en/of verzorger

Contactgegevens
GGD Rotterdam-Rijnmond,
Team Hygiëne & Indicatie
Antwoordnummer 1722,
3000 VB Rotterdam
Tel: 010-4339208
Email: smimo@rotterdam.nl
Internet: www.rotterdam.nl/kinderopvang

Soms heeft de GGD meer informatie nodig om tot een goed advies te komen. In dat geval heeft de
arts of orthopedagoog toestemming van u nodig om contact op te kunnen nemen met de huisarts,
hulpverlener of behandelaar van uw kind(eren). Door deze machtiging ingevuld en ondertekend met de
aanvraag mee te zenden geeft u deze toestemming.
Bij deze geef ik,
Achternaam & Voorletters				

Geboortedatum

Adres 						Woonplaats
toestemming aan de onderstaande artsen/specialisten om informatie te verstrekken over mijzelf en
mijn kind(eren) aan de medisch adviseur/beoordelingsteam van de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team
Hygiene en Indicatie. Eveneens geef ik toestemming de beschikbare gegevens te gebruiken bij het
opstellen van het advies ten behoeve van de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang
Gegevens huisarts en/of specialist
Vestiging Consultatiebureau/Centrum voor Jeugd en Gezin
Huisarts
Naam huisarts				Telefoonnummer
Adres huisarts				Woonplaats huisarts
Specialisten en/of hulpverlener
Naam specialist				Telefoonnummer
Specialisme				Ziekenhuis/instelling
Naam specialist				Telefoonnummer
Specialisme				Ziekenhuis/instelling

Ondertekening
Plaats					Datum
Handtekening partner, tweede ouder en/of verzorger
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