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en -kinderdagverblijven 

2016

Waarom?

Er zijn veel verschillende voorschoolse 
voorzieningen, zoals peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en groepen nul.
Kinderen leren vanaf  hun geboorte, niet 
pas vanaf  het moment dat zij naar school 
gaan. Peuters moeten dus net zo goed 
uitgedaagd worden als kinderen op de 
basisschool. Daarom hebben peuter-
speelzalen, kinderopvangorganisaties, 
scholen en gemeente in Rotterdam 
afgesproken de bestaande voorzieningen 
voor voor- en vroegschoolse educatie 
(vve) voor peuters van 2 tot 4 jaar zoveel 
mogelijk om te vormen tot één nieuwe 
voorschoolse Voorziening (voorschool). 
Alle peuters kunnen in deze voorschool 
het vve-programma volgen. Het maakt 
niet uit of  hun ouders werken, of  niet, of  
dat zij een taal- of  ontwikkelingsachter-
stand hebben. Alle peuters kunnen er, 
net als op de basisschool, bij elkaar in de 
groep zitten en spelend leren.

In Rotterdam worden in 2016 vve-peuter-
speelzalen, groepen nul en vve-kinder-
dagverblijven omgevormd tot één
nieuwe voorschool voor alle Rotterdamse 
kinderen van 2 tot 4 jaar.
Er is dan geen onderscheid meer tussen 
vve-peuterspeelzaal/groep nul en 
vve-kinderdagverblijf. Ouders kunnen de 
voorschool vinden bij organisaties die 
werken als peuterspeelzaal of  bij organi-
saties die werken als vve-kinderdagverbljf. 

Met ingang van schooljaar 2016-2017 
hebben organisaties die werken als peu-
terspeelzaal hetzelfde tarief  als vve-kin-
derdagverblijven. Ouders betalen voor de 
voorschool een bijdrage die afhangt van 
hun inkomen.
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Tarief

Inkomensafhankelijk bedrag
Ouders betalen vanaf  schooljaar 2016-
2017 altijd een inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de voorschool.
De bijdrage is gebaseerd op de tabel Kin-
deropvangtoeslag van de Belastingdienst.

Wat gaat u betalen?

Dat hangt af  van uw inkomen, of  u werkt 
en of  uw kind van het CJC een doelgroe-
pindicatie krijgt. U betaalt minimaal voor 
5 of  6 uur. Kijk op de achterkant van deze 
folder voor de ouderbijdrage per uur.

Voor ouders die beiden werken of een 
alleenstaande ouder die werkt: aanvra-
gen kinderopvangtoeslag
U krijgt een rekening van uw voorschool. 
Bij de Belastingdienst kunt u kinderop-
vangtoeslag aanvragen. Op die manier 
krijgt u van de Belastingdienst een 
vergoeding voor een deel van de reke-
ning. Het bedrag per uur dat u nog moet 
betalen, ziet u in het overzicht op de ach-
terkant van deze folder. De bedragen die 
daar staan, zijn dus bedragen na aftrek 

van de kinderopvangtoeslag.
Mensen met een hoog inkomen krijgen 
minder toeslag dan mensen met weinig 
inkomen. Kijk voor meer informatie op 
www.belastingdienst.nl/toeslagen.

U kunt ook kinderopvangtoeslag aanvra-
gen als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet: u studeert, volgt een traject om 
werk te vinden of  volgt verplicht een in-
burgeringscursus bij een gecertificeerde 
instelling. Dit geldt ook voor de toeslag-
partner. 

Voor ouders die niet beiden werken of 
een alleenstaande ouder die niet werkt
U krijgt een rekening van uw voorschool. 
Op die rekening staat de ouderbijdrage 
per uur, zoals u die ziet in het overzicht 
op de achterkant van deze folder. De 
gemeente betaalt voor uw kind een bijdra-
ge in de kosten voor de opvang aan uw 
voorschool.

Met ingang van schooljaar 2016-2017

Vragen?
De organisaties waar u de voorschool 
vindt, kunnen u meer informatie geven. 
U kunt ook kijken op 
rotterdam.nl/kinderopvang 
of  bellen met het informatienummer van 
de gemeente Rotterdam 14010 (lokaal 
tarief).
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Aantal uren

Alle kinderen 5 of 6 uur opvang

Alle Rotterdamse peuters van 2 tot 4 jaar 
kunnen 5 of  6 uur per week meedoen aan 
het vve-programma van de voorschool. 
Ouders betalen hiervoor een inkomensaf-
hankelijke bijdrage. 
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een 
doelgroepindicatie van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) kunnen 5 of  6 uur 
extra meedoen. Ouders hoeven deze uren 
niet te betalen.

Met ingang van maart 2016

Overgangsregeling peuters 
geplaatst vóór 1 maart 2016 op 
een peuterspeelzaal

Peuters die vóór 1 maart 2016 12 
uur opvang hadden, houden 12 uur 
opvang. Peuters die 15 uur opvang 
hadden, krijgen met ingang van 
schooljaar 2016-2017 een contract 
voor maximaal 12 uur. 
Peuters die vóór 1 maart 2016 op de 
peuterspeelzaal/groep nul zaten, krij-
gen van het totaal aantal uren opvang, 
6 uur gratis:
• met een doelgroepindicatie van het 

CJG en/of;
• als beide ouders werken;
• als een alleenstaande ouder werkt.

Let op!
Alles wat in deze flyer staat over tarief en recht op 
uren geldt voor vve-gesubsidieerde peuteropvang door 
organisaties die voldoen aan de subsidiecriteria van 
de gemeente.



Hoeveel gaat u met ingang van het schooljaar 2016-2017 in 2016 betalen

Lager dan      €21.806  € 0,48  € 0,41

€ 21.807   € 23.017   € 0,52  € 0,41

€ 23.018   € 24.226   € 0,56  € 0,41

€ 24.227   € 25.437   € 0,63  € 0,41

€ 25.438   € 26.643   € 0,69  € 0,41

€ 26.644   € 27.946   € 0,74  € 0,41

€ 27.947   € 29.246   € 0,80  € 0,41

€ 29.247   € 30.548   € 0,88  € 0,41

€ 30.549   € 31.849   € 0,92  € 0,41

€ 31.850   € 33.152   € 0,99  € 0,41

€ 33.153   € 34.453   € 1,05  € 0,41

€ 34.454   € 35.786   € 1,10  € 0,41

€ 35.787   € 37.121   € 1,16  € 0,41

€ 37.122   € 38.455   € 1,22  € 0,41

€ 38.456   € 39.789   € 1,28  € 0,41

€ 39.790   € 41.125   € 1,36  € 0,41

€ 41.126   € 42.460   € 1,39  € 0,41

€ 42.461   € 43.794   € 1,46  € 0,41

€ 43.795   € 45.128   € 1,51  € 0,41

€ 45.129   € 46.586   € 1,58  € 0,41

€ 46.587   € 49.445   € 1,71  € 0,41

€ 49.446   € 52.304   € 1,77  € 0,45

€ 52.305   € 55.165   € 1,87  € 0,49

€ 55.166   € 58.026   € 2,05  € 0,52

€ 58.027   € 60.884   € 2,23  € 0,54

€ 60.885   € 63.745   € 2,42  € 0,60

€ 63.746   € 66.604   € 2,61  € 0,63

€ 66.605   € 69.464   € 2,80  € 0,68

€ 69.465   € 72.326   € 2,98  € 0,73

€ 72.327   € 75.184   € 3,17  € 0,76

€ 75.185   € 78.046   € 3,36  € 0,80 

€ 78.047   € 80.906   € 3,56  € 0,82

€ 80.907   € 83.763   € 3,74  € 0,88

€ 83.764   € 86.623   € 3,92  € 0,90

€ 86.624  € 89.540   € 4,11  € 0,94

€ 89.541   € 92.470   € 4,29  € 1,00

€ 92.471   € 95.398   € 4,45  € 1,03

* aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend door 
ouders die onder de regeling Wet kinderopvang vallen, omdat 
peuterspeelzalen/groepen nul voor de berekening van de ouder-
bijdrage uitgaan van het zogenaamde verzamelinkomen, terwijl 
de Belastingdienst voor de berekening van de Kinderopvangtoe-
slag uitgaat van het toetsingsinkomen.  
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€ 95.399   € 98.326   € 4,63  € 1,06

€ 98.327   € 101.255   € 4,81  € 1,09

€ 101.256   € 104.184   € 5,00  € 1,14

€ 104.185  € 107.114   € 5,18  € 1,19

€ 107.115   € 110.042  € 5,25  € 1,22

€ 110.043  € 112.970   € 5,25  € 1,26

€ 112.971  € 115.899   € 5,25  € 1,29

€ 115.900  € 118.828   € 5,25  € 1,34

€ 118.829  € 121.756   € 5,25  € 1,38

€ 121.757  € 124.685   € 5,25  € 1,46

€ 124.686  € 127.613   € 5,25  € 1,49

€ 127.614  € 130.542   € 5,25  € 1,54

€ 130.543  € 133.473   € 5,25  € 1,62

€ 133.474  € 136.400   € 5,25  € 1,66

€ 136.401  € 139.329   € 5,25  € 1,73

€ 139.330  € 142.257   € 5,25  € 1,77

€ 142.258  € 145.187   € 5,25  € 1,83

€ 145.188  € 148.116   € 5,25  € 1,87

€ 148.117  € 151.044   € 5,25  € 1,93

€ 151.045  € 153.972   € 5,25  € 2,00

€ 153.973  € 156.900   € 5,25  € 2,05

€ 156.901  € 159.830   € 5,25  € 2,10

€ 159.831  € 162.758   € 5,25  € 2,16

€ 162.759  € 165.687   € 5,25  € 2,21

€ 165.688  € 168.617   € 5,25  € 2,26

€ 168.618  € 171.545   € 5,25  € 2,32

€ 171.546  € 174.474   € 5,25  € 2,37

€ 174.475  € 177.402   € 5,25  € 2,41

€ 177.403  en hoger  € 5,25  € 2,48


