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Wat gaat er in 2018 veranderen in Tilburg?
Per 1 januari 2018 gaat de Wet Harmonisatie en Peuterspeelzaalwerk in. Door deze wet verdwijnt het verschil
tussen de peuterspeelzaal en de peuteropvang op het kinderdagverblijf. Voor beide voorzieningen gelden
voortaan dezelfde regels en aanpak. Ook de kwaliteitseisen zijn vanaf 2018 hetzelfde.
Waarom deze veranderingen?
De gemeente, opvangorganisaties en het Rijk voeren de veranderingen in:
Om de kwaliteit van de peutervoorzieningen verder te verbeteren, zodat kinderen er al voor de
basisschool kunnen beginnen met spelend leren.
Om een peutervoorziening te krijgen waar alle kinderen terecht kunnen en waar de regelingen en
aanpak gelijk is voor alle kinderen en ouders. Het maakt dan niet uit of ouders werken of niet of dat
kinderen een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.
Mijn kind zit al op de peuterspeelzaal. Wat verandert er voor mij per 1 januari 2018?
Een dagdeel op de peutervoorziening bestaat voortaan uit 5,5 uur i.p.v. uit 2,5 uur. Uw kind krijgt recht op 2 x
5,5 uur peutervoorziening, dat is 11 uur per week.
U betaalt nog steeds een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt voor iedereen inkomensafhankelijk. Het kan zijn
dat deze bijdrage in 2018 hoger is dan uw huidige bijdrage. De gemeente vergoedt dan het verschil voor
ouders:
met een belastbaar jaarinkomen van €25.655,- of minder met;
o een peuter die vóór 1 januari 2018 al gebruik maakt van een peuterspeelzaal of;
o een peuter die vóór 1 september 2017 al stond ingeschreven voor de peuterspeelzaal.
Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen bij de Belastingdienst
kinderopvangtoeslag vragen als tegemoetkoming in de kosten (www.belastingdienst.nl/toeslagen). Voor
ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen, betaalt de gemeente een vergoeding aan de peutervoorziening.
Beide groepen ouders betalen eenzelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Heeft uw kind een indicatie van het consultatiebureau? Dan krijgt u bovenop de 11 uur 5,5 uur extra. De
gemeente betaalt deze 5,5 extra uren. Uw kind gaat dan 16,5 uur per week naar de peutervoorziening.
Waarom worden de dagdelen in uren verruimd? Wat is de gedachte hierachter?
Met de uitbreiding van uren kunnen alle peuters zich maximaal ontwikkelen in een leer- en speelrijke
omgeving.
Ik heb mijn kind in 2017 aangemeld om vanaf 1 januari naar de peuterspeelzaal te gaan. Mijn kind is dan net
2 jaar. Kan mijn kind op 1 januari wel naar de peuteropvang?
Ja, uw kind kan naar de peutervoorziening. Dit geldt niet voor nieuwe aanmeldingen van peuters vanaf 2018, zij
moeten 2,5 jaar oud zijn. Als uw kind vóór 1 september 2017 al stond ingeschreven, komt u mogelijk in
aanmerking voor een tegemoetkoming van de gemeente in de hogere kosten die u mogelijk vanaf 2018 heeft.
Hoe weet ik welke peutervoorzieningen VVE aanbieden/door de gemeente gesubsidieerd zijn?
Kinderopvangorganisatie die aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van de gemeente Tilburg voldoen, kunt u
vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
Waarom een ander tarief?
Vóór 2018 maakten ouders die werkten vaker gebruik van kinderdagopvang en ouders die niet werkten of
met weinig inkomen vaker van de peuterspeelzaal. De peutervoorzieningen en de gemeente Tilburg vinden dat
kinderen die samen opgroeien, ook van dezelfde peutervoorziening gebruik moeten kunnen maken om
dezelfde goede start op de basisschool te maken.

Om te komen tot één nieuwe peutervoorziening die voor alle kinderen hetzelfde is, moet ook het tarief voor
iedereen hetzelfde zijn. In Tilburg hanteren we hiervoor het tarief voor de kinderopvang, dat bepaald is in de
wet en afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Zo betalen ouders naar draagkracht mee aan de opvang
van hun peuter.
Gaat iedereen vanaf 2018 meer betalen?
Dat is voor iedere ouders verschillend. Het hangt af van de situatie van de ouders, hun inkomen, of zij werken
en of zij voor hun kind een indicatie van het consultatiebureau hebben gekregen.
Hoeveel uur peutervoorziening krijgt mijn kind?
Vanaf 1 januari 2018 minimaal twee dagdelen van 5,5 uur, dus 11 uur per week. Voor peuters met een VVEindicatie van het consultatiebureau is dat 3 dagdelen , dus minimaal 16,5 uur per week (waarvan de gemeente
Tilburg de laatste 5,5 uur geheel betaalt).
Kan mijn kind ook minder dan 11 uur naar de peutervoorziening?
Nee, dat kan niet.
Ik wil geen 5,5 uur afnemen, wel 3 uur. Kan dat en moet ik dan voor 5,5 uur betalen of mag ik voor 3 uur
betalen?
Nee dit kan niet. U neemt het gehele dagdeel van 5,5 uur af. In totaal 2 dagdelen van 5,5 uur per week.
Mijn kindje komt geen 5,5 uur, want ik breng ze pas vanaf 8.30 uur. Moet ik dan voor 5,5 uur betalen?
Ja, u betaalt per dagdeel en een dagdeel is 5,5 uur. Hier is ook de inlooptijd voor het brengen en halen van uw
kind in meegenomen.
Kan ik 5,5 uur op een willekeurig tijdstip op de dag afnemen?
Nee, afhankelijk van de peutervoorziening kunt u kiezen voor een ochtend of een middag dagdeel. Dit hangt af
van het aanbod van de peutervoorziening.
Wat kan ik doen als ik meer uren opvang wil?
Neem hiervoor contact op met uw peutervoorziening, die kan uw persoonlijke situatie met u bespreken. In
overleg met hen kunt u kinderopvanguren erbij kopen.
Wat is een indicatie van het consultatiebureau?
Kinderen met kans op taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een zogenoemde
VVE-indicatie. Met de VVE-indicatie krijgen ouders voor hun peuter 5,5 uur extra peutervoorziening gratis. De
indicatie wordt aan ouders meegegeven bij de reguliere bezoeken aan het consultatiebureau, als het kind 14 of
24 maanden is.
Mijn kind heeft een indicatie van het consultatiebureau. Blijft deze indicatie bestaan?
Ja, de indicatie voor uw kind blijft geldig. Hierdoor heeft uw kind recht op een extra gratis dagdeel van 5,5 uur
peutervoorziening. Dit wordt betaald door de gemeente Tilburg.
Worden er nog nieuwe indicaties voor kinderen afgegeven in 2018?
Ja, dit verandert niet.
Hoe krijg ik een indicatie van het consultatiebureau?
Met uw kind komt u naar het consultatiebureau. Bij de afspraken bij 14 en 24 maanden kijkt de arts of
verpleegkundige of uw kind een zogenoemde VVE-indicatie moet krijgen. De arts of verpleegkundige
onderzoekt tijdens de afspraak de taalontwikkeling van uw kind. Met een VVE-indicatie van het
consultatiebureau heeft uw kind recht op 5,5 uur extra en gratis opvang.
Wanneer krijgt mijn kind 5,5 uur gratis. Is dat nadat je eerst voor 11 uur hebt betaald of kun je ook alleen 5,5
uur gratis uren afnemen?
Heeft uw kind een indicatie van het consultatiebureau, dan heeft uw kind recht op een extra dagdeel (5,5 uur)
peutervoorziening. Ouders moeten altijd de eerste twee dagdelen ( 11 uur) betalen om de volgende 5,5 uur
gratis te krijgen. Deze wordt dan vergoed door de gemeente.

Wat ga ik betalen?
In de ouderbijdragetabel van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst kunt u zien hoeveel u, afhankelijk
van uw inkomen, per uur moet betalen. Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Van wie krijgen ouders straks een rekening?
Net als nu van de peutervoorziening zelf.
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als beide ouders werken of als u een alleenstaande ouder bent die werkt.
Ook als u aan de volgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op kinderopvangtoeslag: u studeert, u volgt een
traject om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook
voor de toeslagpartner. Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie.
Waarom moet ik de Kinderopvangtoeslag zelf aanvragen?
De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang die u van de Belastingdienst kunt
krijgen. Daarom moet u de toeslag zelf bij de Belastingdienst aanvragen. De gemeente of instelling kan en mag
dat niet voor u doen.
Uw peutervoorziening geeft u informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. U kunt ook kijken op
www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Welke acties moet ik nemen om ook in
2018 een bijdrage voor de peutervoorziening te krijgen?
U gaat een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen. Deze betaalt u aan de peutervoorziening. De
peutervoorziening neemt hierover met u contact op. Zij vragen om een inkomensverklaring, die u bij de
Belastingdienst op kunt vragen. Zo kunnen zij de hoogte van uw eigen bijdrage bepalen.
Hoe bepaalt de peutervoorziening mijn inkomen?
De peutervoorziening stelt een zogenoemd verzamelinkomen vast. Dit is het gezamenlijke bruto jaarinkomen
van beide ouders of van de alleenstaande ouder van de peuter. De ouder(s) moet(en) daarvoor bij de
peutervoorziening aanleveren:
een inkomensverklaring of
een salarisspecificatie of
een werkgeversverklaring of
een uitkeringsspecificatie of
een verklaring van schuldsanering of
andere relevante documenten.
Wat gebeurt er als ik geen informatie geef over mijn inkomen?
Dan wordt het volledige uurtarief in rekening gebracht.
Ik zit in de schuldhulpverlening. Wat betekent dit voor mij?
U moet net als de andere ouders een inkomensafhankelijk tarief betalen voor de peutervoorziening.
Bespreek uw situatie met uw peutervoorziening, zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste instantie.
Moeten mensen met een (bijstand)uitkering ook een nieuw bedrag betalen voor de peutervoorziening?
Ja, alle ouders betalen voor 11 uur peutervoorziening volgens de inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel van
de Kinderopvangtoeslag.
Wat moet ik doen als ik het niet kan betalen?
Ouders betalen een bijdrage die afhankelijk is van hun inkomen. Gelet op hun inkomen zouden ouders de
bijdrage moeten kunnen betalen.
Bespreek uw situatie met uw peutervoorziening, zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste instantie.
Ik ben het niet eens met de veranderingen, wat kan ik doen?
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of een klacht in te dienen als u het niet eens bent met de
veranderingen.

Bij wie kan ik terecht voor meer vragen of advies over een situatie met een peuter?
Hiervoor kunt u terecht bij de aanbieder van de peutervoorziening van uw keuze.
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