Plaatsingsvoorwaarden Stichting Meander
Artikel 1. Definities
a. Stichting Meander: stichting met als doel het zorgdragen voor de opvoeding, verzorging en
huisvesting van kinderen van Ouders/Verzorgers met een trekkend en/of varend bestaan;
b. Internaat: gebouw of een samenspel van gebouwen van Stichting Meander waarin kinderen
huisvesting, verzorging en opvoeding wordt geboden of een gezinshuis waarin kinderen huisvesting,
verzorging en opvoeding wordt geboden;
c. Ouders/Verzorgers: de binnenschipper, kermisexploitant, circusartiest en gelijkgestelde die één of
meerdere kinderen plaatsen in een internaat van Stichting Meander.
d. Partij: Stichting Meander zoals vermeld onder a óf Ouders/Verzorgers zoals vermeld onder c.
e. Partijen: Stichting Meander zoals vermeld onder a én Ouders/Verzorgers zoals vermeld onder c.
f. Binnenschipper: schipper die met zijn gezin aan boord van een bedrijfsmatig voor de binnenvaart
gebruikt schip woont, alsmede een aldaar met zijn gezin wonende en werkzame werknemer van een
zodanige schipper of van een binnenvaartrederij;
g. Kermisexploitant: ondernemer die het kermisbedrijf uitoefent of een werknemer van een zodanige
ondernemer, indien deze ten behoeve van zijn werkzaamheden gedurende ten minste vier maanden
per jaar met zijn gezin een trekkend bestaan leidt;
h. Circusartiest: ondernemer die het circusbedrijf uitoefent of een werknemer van een zodanige
ondernemer, indien deze ten behoeve van zijn werkzaamheden gedurende tenminste vier maanden
per jaar met zijn gezin een trekkend bestaan leidt;
i. Gelijkgestelde: een persoon die in vergelijkbare omstandigheden verkeert als een binnenschipper,
kermisexploitant of circusartiest en door de overheid is gelijkgesteld met een binnenschipper,
kermisexploitant of circusartiest;
j. Kind: kind of pleegkind van een binnenschipper, kermisexploitant, circusartiest of gelijkgestelde.
k. Subsidieregeling: subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan;
l. Censis: de Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en kermisjeugd.
m. Censis-commissie: de commissie die het Censis-bestuur adviseert over al dan niet plaatsing van
een Kind in een internaat.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze plaatsingsvoorwaarden en opvolgende gewijzigde versies van deze plaatsingsvoorwaarden
zijn van toepassing op de plaatsingsovereenkomst betreffende de plaatsing van een kind in een
Internaat vanaf schooljaar 2013-2014, aangegaan door Stichting Meander en de Ouders/Verzorgers.
2. De Ouders/Verzorgers worden van te voren op de hoogte gesteld van wijzigingen in de
plaatsingsvoorwaarden. De gewijzigde plaatsingsvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de
lopende plaatsingsovereenkomst.
3. Indien de Ouders/Verzorgers de gewijzigde plaatsingsvoorwaarden niet van toepassing willen laten
zijn op de lopende plaatsingsovereenkomst, dienen zij schriftelijk hun bezwaren in te dienen bij
Stichting Meander.
4. Stichting Meander zal beoordelen of aan de hand van het schriftelijk ingediende bezwaar de
gewijzigde plaatsingsvoorwaarden niet van toepassing zullen zijn op de lopende
plaatsingsovereenkomst.

Artikel 3. De totstandkoming en duur plaatsingsovereenkomst
1. De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat de
Ouders/Verzorgers een exemplaar van het aanbod voorzien van hun schriftelijke dan wel
elektronische handtekening aan Stichting Meander hebben geretourneerd en Stichting Meander
deze heeft ontvangen. Stichting Meander bevestigt de overeenkomst aan de Ouders/Verzorgers.
2. De plaatsingsovereenkomst geldt, zolang deze niet tussentijds door één van de Partijen wordt
beëindigd.
Artikel 4. Wijziging en beëindiging van de plaatsingsovereenkomst
1. Plaatsing van het Kind is afhankelijk van de subsidievoorwaarden zoals verwoord in de
Subsidieregeling of opvolgende regeling. Wijzigingen in de subsidievoorwaarden zijn direct van
toepassing op de plaatsingsovereenkomst en werken in de plaatsingsvoorwaarden en
plaatsingsovereenkomst door zonder dat de plaatsingsovereenkomst wordt beëindigd.
2. De plaatsingsovereenkomst kan tussentijds schriftelijk of elektronisch door een van de Partijen,
tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van één maand, per de 1 e van de maand
worden beëindigd. Een opzegging die bv. eind februari binnenkomt gaat in per 1 april.
3. De plaatsingsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat het te plaatsen Kind
volgens de subsidieregeling niet meer voldoet aan de subsidievoorwaarden om geplaatst te blijven in
het internaat. Partijen komen in onderling overleg overeen wanneer het Kind het Internaat verlaat.
Uiterlijk aan het einde van het schooljaar verlaat het Kind het Internaat.
Artikel 5. Plaatsing Kind
Een Kind kan in het internaat geplaatst worden, indien
 het conform artikel 3 van de Subsidieregeling in aanmerking komt
1. voor subsidie. Het betreft een Kind:
a. van een binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest die in Nederland
woonachtig en binnenlands belastingplichtig is in de zin van artikel 2.1, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en;
b. voor wie op grond van de Leerplichtwet 1969 een leerplicht of kwalificatieplicht geldt
en die is ingeschreven op een school of instelling als bedoeld in die wet.
c. In afwijking van punt a, wordt de subsidie bij wijze van uitzondering ook verstrekt ten
behoeve van een Kind waarvan de ouders vóór 1 januari 2010 in Nederland
woonachtig zijn, maar buitenlands belastingplichtig zijn.
d. In afwijking van punt b, wordt de subsidie bij wijze van uitzondering ook verstrekt ten
behoeve van een Kind voor wie:
i. op grond van de Leerplichtwet 1969 nog geen leerplicht of kwalificatieplicht
geldt, maar voor wie wegens bijzondere omstandigheden ten behoeve van
zijn ontwikkeling de huisvesting, verzorging en opvoeding in een internaat of
pleeggezin noodzakelijk is of
ii. op grond van de Leerplichtwet 1969 geen leerplicht of kwalificatieplicht meer
geldt, maar:
 dat aansluitend op het behalen van een startkwalificatie als bedoeld in de Leerplichtwet 1969
een andere opleiding of ander onderwijs volgt als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de
Leerplichtwet 1969;

 ten behoeve van het afronden van de opleiding wegens bijzondere
omstandigheden een eenmalige verlenging van de huisvesting,
verzorging en opvoeding in een internaat of pleeggezin met één jaar
noodzakelijk is of
 wegens bijzondere omstandigheden door gebrek aan een alternatief
de huisvesting, verzorging en opvoeding in een internaat of
pleeggezin noodzakelijk is, ten langste tot en met de leeftijd van 19
jaar.
Artikel 6. Kind met leeftijd jonger dan 6 jaar
1. In aanvulling op artikel 5 lid 1 geldt dat een Kind met de leeftijd jonger dan 6 jaar bij teldatum van
15 september niet automatisch kan worden geplaatst in een Internaat. Alleen na een positief besluit
van het Censis-bestuur conform artikel 9 is plaatsing mogelijk.
2. Ouders/Verzorgers kunnen een verzoek tot plaatsing indienen bij Stichting Meander, waarna de
procedure onder artikel 9 wordt toegepast.
3. De reden van het verzoek van de Ouders/Verzorgers kan liggen in het feit dat voor het Kind
ontwikkelingsbelemmerende factoren spelen die een permanent verblijf in het eigen gezin in de weg
staan, of onmogelijk of ongewenst maken en/of een aangepaste vorm van onderwijs noodzakelijk
maken.

Artikel 7. Onvolwassenheid Kind met de leeftijd van 18 jaar
1. Indien de Ouders/Verzorgers van mening zijn dat wegens bijzondere omstandigheden door gebrek
aan een alternatief de huisvesting, verzorging en opvoeding in een internaat of pleeggezin
noodzakelijk is, ten langste tot en met de leeftijd van 19 jaar, dan kunnen zij bij Stichting Meander
een verzoek tot verlenging van de plaatsing indienen.
2. De reden van het verzoek van de Ouders/Verzorgers kan liggen in het feit dat het 18 of 19 jarige
Kind niet bij zijn Ouders/Verzorgers of overige eigen familie kan verblijven en het Kind ook niet
zelfstandig kan wonen.
3. Een verzoek tot verlenging van plaatsing is van toepassing op een Kind die voor de peildatum van
15 september 18 jaar wordt.
4. Bij een verzoek van de Ouders/Verzorgers om plaatsing van een Kind met de leeftijd van 18 of 19
jaar in een Internaat te verlengen, wordt de procedure onder artikel 9 toegepast.
5. Besluit het Censis-bestuur dat de plaatsing in het internaat van een 18 of 19 jarig Kind mag worden
verlengd, dan is de verlenging altijd voor de duur van één schooljaar.

Artikel 8. Scheiding van de Ouders/Verzorgers
1. Indien de scheiding van de Ouders/Verzorgers leidt tot het opgeven van een varend of trekkend
bestaan door één van de Ouders/Verzorgers van het Kind, dan eindigt de plaatsing en de
plaatsingsovereenkomst indien het Kind kan gaan wonen bij de Ouder/Verzorger die het varend of
trekkend bestaan opgeeft. Het einde van de plaatsingsovereenkomst gaat in onderling overleg tussen
Partijen in, uiterlijk aan het eind van het schooljaar.
2. Voor het beëindigen van de plaatsingsovereenkomst vanwege de scheiding van de
Ouders/Verzorgers gelden de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4 .

3. In afwijking van lid 1 kan een Ouder/Verzorger Stichting Meander verzoeken de plaatsing van het
Kind in het internaat te handhaven voor het volgende schooljaar indien er zwaarwegende redenen
zijn die de ontwikkeling van het Kind belemmeren als het Kind bij de Ouder/Verzorger gaat wonen
die het varend of trekkend bestaan heeft opgegeven.
4. Bij een verzoek van de Ouder/Verzorger om een plaatsing van een Kind te handhaven voor het
volgende schooljaar na de scheiding terwijl één van de Ouders/Verzorgers het varend of trekkend
bestaan heeft opgegeven, wordt de procedure onder artikel 9 toegepast.
5. Besluit het Censis-bestuur positief over de plaatsing van het Kind in het internaat dan duurt de
plaatsing zolang de situatie van het kind niet wijzigt. 6. De ouders stellen het internaat jaarlijks voor 1
mei op de hoogte of en, zo ja, op welke wijze de situatie van het kind is gewijzigd. Het internaat
informeert het Censis-bestuur.
7. Het is aan Censis om te beoordelen of artikel 6 opnieuw toegepast moet worden en de situatie van
het kind opnieuw moet worden bezien of dat de plaatsing gewoon kan worden gecontinueerd. Indien
het Censis-bestuur van mening is dat de situatie conform artikel 9 opnieuw moet worden
beoordeeld, dan stelt het Censis-bestuur het internaat en de ouder op de hoogte.
Artikel 9. Censis-commissie
1. In situaties waarin een Kind op basis van artikel 6, 7, of 8 niet direct kan worden geplaatst of
geplaatst kan blijven in een Internaat, maar waarbij door de Ouders/Verzorgers bij Stichting Meander
een verzoek wordt neergelegd tot plaatsing of continuering van de plaatsing, wordt door Stichting
Meander de Censis-commissie gevraagd een advies over plaatsing van het Kind uit te brengen aan
het bestuur van Censis. De Censis-commissie levert aan het Censis-bestuur het advies zo snel als
mogelijk.
2. Het bestuur van Censis besluit op basis van het advies van de Censis-commissie of een Kind al dan
niet in het internaat geplaatst kan worden of geplaatst kan blijven.
3. Het bestuur van Censis stelt Stichting Meander schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte
van haar beslissing.
4. Stichting Meander acht zich gebonden aan de beslissing van het Censis-bestuur en brengt de
Ouders/Verzorgers schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het Censis-bestuur.
5. De Censis-commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de landelijke oudervereniging LOVT
ondersteund door een orthopedagoog.
6. De Censis-commissie neemt mede in haar afweging mee, maar is daartoe niet slechts beperkt, het
belang van het Kind en het belang van de andere kinderen op het betreffende Internaat.
Artikel 10. Ouderbijdrage
1. De Ouders/Verzorgers zijn voor de huisvesting, verzorging en opvoeding van het Kind in het
internaat, ongeacht een tijdelijke onderbreking van de plaatsing van het kind in het internaat, een
ouderbijdrage verschuldigd aan Stichting Meander.
2. De ouderbijdrage voor de Ouders/Verzorgers bedraagt voor het jaar 2013 (wordt na 2013 jaarlijks
geïndexeerd overeenkomstig de subsidieregeling):
 voor het eerste Kind uit een gezin € 1.565,19, vermeerderd met 3% van dat deel van het
belastbare inkomen van de binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest dat het bedrag
van € 17.570,00 te boven gaat, tot een maximum van € 2.838,37;



voor het tweede en elk volgend Kind uit een gezin € 1.043,29, vermeerderd met 1,5% van dat
deel van het belastbare inkomen van de binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest dat
het bedrag van € 17.570,00 te boven gaat, tot een maximum van € 1.679,86.
3. Het belastbare inkomen, zoals bedoeld in lid 2, is het belastbare inkomen van de
Ouders/Verzorgers dat is vermeld op de belastingaanslag over het tweede jaar voorafgaande aan het
jaar van plaatsing van het Kind. Zodoende verschaffen de Ouders/Verzorgers Censis jaarlijks de
belastingaanslag over het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing.
4. De in lid 2 vastgestelde ouderbijdrage geldt voor het hele schooljaar.
5. Bij een tussentijdse beëindiging van de plaatsingsovereenkomst tijdens een lopend schooljaar is
een ouderbijdrage verschuldigd door de Ouders/Verzorgers voor het aantal schoolweken in het jaar
dat het Kind gebruik maakt van de huisvesting, verzorging en opvoeding in een Internaat, gedeeld
door het totaal aantal schoolweken met in achtneming van de opzegtermijn van één maand.
6. Censis int de ouderbijdrage in twee delen. Het eerste deel wordt geïnd in januari voor de eerste 7
maanden, het tweede deel wordt geïnd in september voor de overige 5 maanden.
7. Ouders/Verzorgers kunnen de ouderbijdrage laten innen via automatisch incasso. Inning zal dan
plaatsvinden in 8 termijnen ( januari t/m juli in 5 termijnen en augustus t/m december in 3
termijnen).
8. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
Artikel 11. Huisvesting, verzorging en opvoeding
1. Stichting Meander staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de
huisvesting, verzorging en opvoeding van de kinderen beantwoordt aan de plaatsingsovereenkomst
en in overeenstemming is met de wettelijke eisen.
2. Stichting Meander treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat Stichting Meander
optimaal geschikt is voor een verantwoorde huisvesting, verzorging en opvoeding van de kinderen op
de Internaten.
3. De medewerkers werkzaam op de Internaten zijn in het bezit van een voldoende recente
verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
4. De Ouders/Verzorgers zijn bij het brengen van het Kind naar het Internaat verantwoordelijk voor
het Kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van
verantwoordelijkheid aan het internaat daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Stichting Meander is
vervolgens verantwoordelijk voor het Kind tot het moment dat wederom Partijen er redelijkerwijs
van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid aan de ouders ook daadwerkelijk
heeft plaats gevonden.
5. Stichting Meander kan van de Ouders/Verzorgers eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid
van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
6. Stichting Meander en de Ouders/Verzorgers dragen samen zorg voor een adequate informatieuitwisseling over het Kind.
7. Stichting Meander houdt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, ook in verband met het belang
van de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de Ouders/Verzorgers.
Artikel 12. Medische situaties
1. De Ouders/Verzorgers verstrekken het Internaat gegevens over de zorgverzekering waaronder het
Kind valt. De Ouders/Verzorgers zorgen er voor dat er voor deze kinderen een (eigen)
zorgverzekering wordt afgesloten.

2. De Ouders/Verzorgers verstrekken het Internaat gegevens over de medisch situatie of externe
begeleiding van hun Kind en - indien toepasselijk - over medicijn gebruik en dieetvoorschriften.
3. Van een zich voordoende medische situatie bij één of meerdere kinderen stelt het Internaat de
Ouders/Verzorgers zo spoedig mogelijk op de hoogte en bespreekt zo nodig de te ondernemen
acties. Zijn de Ouders/Verzorgers niet te bereiken en is direct handelen noodzakelijk, dan neemt het
Internaat de beslissingen. Het belang van het Kind of kinderen staat hierbij voorop.
4. De Ouders/Verzorgers hebben geen bezwaar tegen inenting van hun Kind indien de arts van het
Internaat dit noodzakelijk acht. Zijn er medische bezwaren tegen bepaalde inentingen voor een Kind,
dan dient bij de plaatsingsovereenkomst door de Ouders/Verzorgers een medische verklaring te
worden overlegd waaruit de bezwaren blijken.
Artikel 13. Regelingen, voorschriften en protocollen
1. De Ouders/Verzorgers zijn bekend en gaan akkoord met de binnen Stichting Meander geldende
regelingen, voorschriften en protocollen en toekomstige wijzigingen hierin.
2. De volgende regelingen, voorschriften of protocollen dienen bekend te zijn bij en akkoord
bevonden door de Ouders/Verzorgers:
 Statuten;
 Gedragscode;
 Identiteitsbeleid;
 Klachtenregeling jeugdigen en ouders;
 Ongewenst gedrag ouder(s)/verzorger(s);
 Straffen, schorsen en verwijderen jongeren;
 Persoonsgebonden budget;
 Begeleiding kind met problematisch gedrag;
 Privacy beleid;
 Aanvullende voorwaarden van de cluster.
3. Alle binnen Stichting Meander geldende regelingen, voorschriften en protocollen en toekomstig
gewijzigde regelingen, voorschriften en protocollen worden aan de Ouders/Verzorgers ter hand
gesteld of de Ouders/Verzorgers kunnen deze inzien op www.[INTERNET].nl. Door ondertekening van
de plaatsingsovereenkomst gaan de Ouders/Verzorgers akkoord met de in lid 2 vermelde
documenten.
Artikel 14. Tussentijdse beëindiging plaatsingsovereenkomst
1. Zijn er bijzondere omstandigheden, in verband waarmee het nodig of zelfs dringend gewenst is dat
het Kind het Internaat verlaat, dan dienen de Ouders/Verzorgers dit tijdig schriftelijk bij het Internaat
te melden. In overleg tussen het Internaat en de Ouders/Verzorgers wordt besloten per wanneer de
plaatsingsovereenkomst tussentijds kan worden beëindigd overeenkomstig de bepalingen uit artikel
4.
2. Wanneer het gedrag van een Kind volgens het Internaat daartoe aanleiding geeft, kan Stichting
Meander de plaatsingsovereenkomst tussentijds beëindigen overeenkomstig de regeling “Straffen,
schorsen en verwijderen jongeren” en de bepalingen uit artikel 4. Dit kan echter alleen indien het
gedrag van het Kind eerst met de Ouders/Verzorgers is besproken maar ondanks inspanningen
daartoe, er geen verbetering in het gedrag van het kind optreedt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit.
2. Stichting Meander heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die materiële schade en
letselschade aan derden toegebracht dekt waarvoor Stichting Meander verantwoordelijk kan worden
gesteld.
3. Stichting Meander heeft een auto-inzittendenverzekering afgesloten die materiële schade en
letselschade van de inzittende dekt, opgelopen bij een verkeersongeval met een auto van Stichting
Meander.
4. De Ouders/Verzorgers hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waaronder ook het in
het internaat geplaatste Kind valt.
Artikel 16. Afwijking
Individuele afwijkingen van de plaatsingsovereenkomst en plaatsingsvoorwaarden moeten
schriftelijk tussen Stichting Meander en de Ouders/Verzorgers worden.
Artikel 17. Wijziging
Stichting Meander behoudt zich het recht voor wijzigingen in de plaatsingsvoorwaarden aan te
brengen. Ouders zullen vooraf van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Censis 15-7-2013.

