Factsheet

Deze foto is illustratief. Dit model staat los van de inhoud

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
* Waar staat ‘ouders’ kan ook ‘een ouder’ gelezen worden
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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.
Welke kinderopvang?
Ouders kiezen zelf een geregistreerde kinderopvang in de
buurt. Wanneer er ook zorgen zijn over de ontwikkeling en/of
het gedrag van het kind is een SMI in combinatie met
plusopvang mogelijk.

Meer informatie?
Aanvraagformulier SMI kinderopvang
Verordening/beleidsregels/nadere regels
Contact
GGD Rotterdam-Rijnmond,
Team Hygiëne & Indicatie
Antwoordnummer 1722,
3000 VB Rotterdam
Tel: 010-4339208
Email:
smimo@rotterdam.nl
Internet:
www.rotterdam.nl/kinderopvang
Contactpersoon:
Miranda van Kooten, tel: 06-19295871

