
 

  

 
 
 
 
Ouders/verzorgers die gebruik maken van peuterspeelgroepen in Ridderkerk 
 
 

 
 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk:  
Uw kenmerk: 

 
Contact: Mevrouw S. van den Brom 

Bijlage(n): 1  Doorkiesnummer: 010 5061856 
  E-mailadres: s.v.d.brom@bar-organisatie.nl 
  Datum: 30 januari 2020 

    
Betreft:  Veranderingen in ouderbijdrage peuterspeelgroepen 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

 Koningsplein 1 - Postbus 271 - 2980 AG  Ridderkerk - T 0180 451 234 - e-mail info@ridderkerk.nl 
 

Uw kind gaat naar een peuterspeelgroep in Ridderkerk. Wij sturen u deze brief omdat de ouderbijdrage gaat 
veranderen vanaf 1 mei 2020. Tot 1 mei verandert de ouderbijdrage niet.   
 
Wat verandert er?  
De eerste verandering is: de peuterspeelgroepen in Ridderkerk gaan vanaf 1 mei 2020 meer uren per week 
aanbieden. Als uw kind twee keer per week komt wordt dit in de meeste gevallen 8 uur in plaats van 6 uur per 
week. Als uw kind 4 keer per week komt wordt het straks 16 uur in plaats van 12 uur.  
Waarom? Dit heeft de regering verplicht gesteld aan de peuterspeelgroepen. Op deze manier is er meer tijd en 
aandacht voor uw kind om zich goed te ontwikkelen. Uw kind is dan goed voorbereid om naar de basisschool te 
gaan.  
 
De tweede verandering is dat u een ouderbijdrage gaat betalen die past bij uw inkomen. Als u een laag inkomen 
heeft, gaat u een lagere ouderbijdrage betalen.  
Waarom? Dit vinden wij een betere toepassing van de ouderbijdrage: ouders betalen zoveel zij kunnen.   
 
In de toelichting wordt dit verder aan u uitgelegd. U leest hierin precies welke dingen u moet doen om vanaf 1 mei 
de juiste ouderbijdrage te betalen. Heeft u vragen? U kunt voor verdere informatie of hulp terecht bij de 
kinderopvangorganisatie waar uw kind naar toe gaat.  
 
  



  
  

 
 
 
   

 

 
 
Peuterspeelgroep is belangrijk 
U heeft een keuze gemaakt om uw kind naar de peuterspeelgroep te brengen. Samen spelen met andere kinderen 
is leuk en enorm leerzaam voor jonge kinderen. Uw kind went aan het omgaan met leeftijdsgenootjes, een 
‘juf’/’meester’ en regels in een groep. Dit maakt de stap naar de basisschool minder groot.  Vooral voor kinderen 
met een risico op een ontwikkelingsachterstand is deelname van 16 uur per week enorm belangrijk. Hoe meer taal 
en lerende spelletjes zij doen, hoe beter zij zich thuis voelen straks op school.  We rekenen erop dat alle ouders 
gebruik maken van het extra aantal uren dat vanaf 1 mei 2020 beschikbaar komt. Dat is goed voor uw kind en dus 
ook voor u als ouders. Uw kind gaat goed voorbereid richting de basisschool.   
 
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 
 
 

 
 
 
Dhr. R. den Duijf   
Manager Maatschappij 
 
 
Bijlage: Toelichting en verdere uitleg 
  



 

  

 
 
 
 

 

 

Bijlage: Toelichting en verdere uitleg 
 
Het hangt van uw situatie af wat er precies gaat veranderen en wat u moet gaan doen. Er zijn vier verschillende 
mogelijkheden, die hieronder worden toegelicht. 
  

 U heeft wel of geen recht op kinderopvangtoeslag  
Als beide ouders/verzorgers werken en/of studeren, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Als u alleenstaand 
bent en werkt of studeert heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag. U heeft dus geen recht op 
kinderopvangtoeslag als een van beide ouders niet werkt of studeert.  

 

 Uw kind heeft wel of geen risico’s op ontwikkelingsachterstand  
Uw kind kreeg wel of niet een indicatie voor risico’s op ontwikkelingsachterstand door het consultatiebureau 
(CJG) rond de 2e verjaardag. Als dit het geval is, mag uw kind extra dagen naar de peuterspeelgroep.  

 
De vier mogelijkheden zijn: 
1. U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft geen risico’s op ontwikkelingsachterstand 
2. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft geen risico’s op ontwikkelingsachterstand 
3. U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft wel een risico’s op ontwikkelingsachterstand 
4. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft wel een risico’s op ontwikkelingsachterstand 

 
Hieronder leggen we per groep kort uit welke stappen er ondernomen moeten worden.  
 
Mogelijkheid 1: Wel kinderopvangtoeslag en geen risico op ontwikkelingsachterstand 
U blijft vanaf 1 mei 2020 een vast uurtarief aan de kinderopvangorganisatie betalen. De peuterspeelgroepen gaan 
langere dagdelen aanbieden vanaf 1 mei en dus zal waarschijnlijk het aantal uur dat u gaat afnemen toenemen. U 
moet voor 1 april 2020 via www.toeslagen.nl doorgeven wat het aantal uren opvang per 1 mei 2020 wordt. U 
ontvangt van uw kinderopvangorganisatie uiterlijk 15 maart een aangepast contract met het nieuw aantal uren per 
maand. De hoogte van de ouderbijdrage wordt hoger omdat uw kind meer uren naar de peuterspeelgroep gaat.  
Eind april betaalt u dan voor het eerst de aangepaste ouderbijdrage.  
U krijgt hierdoor ook vanaf eind april 2020 een hogere teruggave van de Belastingdienst. 
 
Mogelijkheid 2: Geen recht op kinderopvangtoeslag en geen risico op ontwikkelingsachterstand 
U heeft eerder inkomensverklaringen van de Belastingdienst aan de kinderopvangorganisatie gegeven. Als dit over 
het jaar 2018 was, hoeft u alleen een ouderverklaring ‘geen recht op de kinderopvangtoeslag’ in te vullen. Deze 
ouderverklaring kunt u bij uw kinderopvangorganisatie opvragen. Zij helpen u graag bij het invullen. 
 
Als u langer dan 8 maanden geleden inkomensverklaringen heeft afgegeven, moet u voor 1 maart 2020 de 
volgende twee dingen doen: 
1. U vult de ouderverklaring ‘geen recht op de kinderopvangtoeslag’ in. Deze ouderverklaring kunt u bij uw 

kinderopvangorganisatie opvragen.   
2. Als bijlage dient u de inkomensverklaringen van beide ouders van de Belastingdienst toe te voegen van het 

jaar 2018. Deze is op te vragen bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl of telefonisch via 0800 0543. 
U moet ook de inkomensverklaring mee te sturen van de partner die niet werkt, zodat vast te stellen is dat 
één van uw beiden niet werkt.  

http://www.belastingdienst.nl/


  
  

 
 
 
   

 

 
 
 
De ouderverklaring en inkomensverklaringen levert u bij uw kinderopvangorganisatie in. Zij helpen u graag bij het 
invullen. Als u niet weet of de kinderopvangorganisatie de juiste inkomensverklaring van u heeft, kunt u dat bij hen 
navragen.  
 
Alle ouders krijgen voor 1 april per brief van de kinderopvangorganisatie uitgelegd wat de hoogte van de 
ouderbijdrage wordt vanaf 1 mei. U krijgt ook rond 1 maart een nieuw contract. U moet in maart dit contract 
ondertekenen en terugsturen naar uw kinderopvangorganisatie. Eind april betaalt u dan voor het eerst de 
aangepaste ouderbijdrage.  
 
Mogelijkheid 3: Wel kinderopvangtoeslag en wel een risico op ontwikkelingsachterstand 
U gaat vanaf 1 mei 2020 een vast uurtarief aan uw kinderopvangorganisatie betalen voor de eerste helft van de 
uren, alle andere uren worden gratis. Een groot deel van de kosten kunt u terugkrijgen door het aanvragen van 
kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl/toeslagen) kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U ontvangt van uw 
kinderopvangorganisatie voor 1 maart een nieuw contract.  
 
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, moet u voor 1 maart het volgende doen: 

 Zorg dat u een DigiD inloggegevens heeft. Deze zijn aan te vragen via www.digid.nl/aanvragen. 

 Zorg dat u weet welk LRK nummer uw kinderopvangorganisatie heeft. Deze staat op het nieuwe contract met 
de kinderopvangorganisatie en op de website van de kinderopvangorganisatie. 

 In het nieuwe contract staat het uurtarief, dit is maximaal € 8,17 per uur. Verder staat het aantal uren per 
maand in het contract waarvoor u ouderbijdrage moet betalen. Dit zijn er ongeveer 27 per maand. De andere 
helft van de uren zijn namelijk gratis.  

 U kunt met uw DigiD inloggegevens, het LRK nummer, het uurtarief en het aantal uren per maand de 
kinderopvangtoeslag aanvragen bij www.toeslagen.nl.  

  
Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Uw eigen situatie kunt u van te 
voren berekenen via een proefberekening op de website van de Belastingdienst. De toeslag wordt door de 
Belastingdienst rond 20 april 2020 aan u uitbetaald. Eind april betaalt u dan voor het eerst de aangepaste 
ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie.  
 
Als u dat wilt, helpt uw kinderopvangorganisatie u graag bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.  
 

Twee rekenvoorbeelden  
Ouders met een gezamenlijk bruto inkomen van € 25.000 bruto per jaar betalen voor de 4 dagdelen  vanaf 1 mei 
2020 ongeveer € 218 per maand aan de kinderopvangaanbieder en krijgen ongeveer € 209 van de Belastingdienst 
terug. Zij betalen dus netto circa € 9 per maand. Dit is in 2019 € 14,55 per maand.  
Ouders met een gezamenlijk bruto inkomen van € 35.000 bruto per jaar betalen voor de 4 dagdelen in 2020 
ongeveer € 218 per maand aan de kinderopvangaanbieder en krijgen ongeveer € 196 van de Belastingdienst terug. 
Zij betalen dus netto circa € 22,- per maand. Dit is in 2019 € 14,55 per maand. 

 
 
 

http://www.digid.nl/aanvragen
http://www.toeslagen.nl/


 

  

 
 
 
 

 

 
Mogelijkheid 4: Geen kinderopvangtoeslag en wel een risico op een ontwikkelingsachterstand 
U moet voor 1 maart 2020 de volgende twee dingen doen: 
1. U vult de ouderverklaring ‘geen recht op de kinderopvangtoeslag’ in. Deze ouderverklaring kunt u bij uw 

kinderopvangorganisatie opvragen. Zij helpen u graag bij het invullen.  
2. Als bijlage dient u de inkomensverklaringen van beide ouders van de Belastingdienst toe te voegen van het 

jaar 2018. Deze is op te vragen bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl of telefonisch via 0800 0543. 
U moet ook de inkomensverklaring mee te sturen van de partner die niet werkt, zodat vast te stellen is dat 
één van uw beiden niet werkt.  

De ouderverklaring en inkomensverklaringen levert u bij uw kinderopvangorganisatie in. Zij helpen u graag bij het 
invullen. 
 
Alle ouders krijgen voor 1 april per brief van de kinderopvangorganisatie uitgelegd wat de hoogte van de 
ouderbijdrage wordt vanaf 1 mei. U krijgt ook rond 1 maart een nieuw contract. U moet in maart dit contract 
ondertekenen en terugsturen naar uw kinderopvangorganisatie. Eind april betaalt u dan voor het eerst de 
aangepaste ouderbijdrage. 
 

http://www.belastingdienst.nl/

