
Peuterspeelgroepen vanaf 1 september 2016 

 

 

In het Rotterdamse onderwijsbeleid Leren Loont! 2015-2018 hebben organisaties voor kinderopvang 
en/of peuterspeelzaalwerk, schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Rotterdam 
afgesproken dat zij de voorschoolse periode willen herontwerpen, harmoniseren. De belangrijkste 
onderdelen met financiële gevolgen voor u zijn: 
 

• Alle Rotterdamse peuters van 2 tot 4 jaar krijgen recht op zes uur opvang in de 
geharmoniseerde voorschoolse voorziening. Peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die 
door het CJG worden geïndiceerd als doelgroeppeuter krijgen recht op zes uur extra opvang 
in dezelfde voorziening, dus in totaal 12 uur. Werkende ouders kunnen naar behoefte extra 
uren afnemen op dezelfde locatie indien er geen wachtlijst op de locatie en op gewenste 
opvangdag is. 

 
• Eén geharmoniseerde ouderbijdrage. Uitgangspunt van harmonisatie is niet alleen 

harmonisatie in kwaliteit en toegankelijkheid voor alle peuters, maar ook harmonisatie in 
kosten voor ouders. Dat betekent dat de nieuwe ouderbijdrage in de peuterspeelzaal een 
directe relatie heeft met de ouderbijdragetabel voor de kinderopvang. Deze 
ouderbijdragetabel is inkomensafhankelijk en afhankelijk van het recht op 
kinderopvangtoeslag. 

 
 
Daarnaast heeft de gemeente regels opgesteld inzake de inning van de facturen; 
 

1. De ouderbijdrage wordt geïnd door de houder in tien maandelijkse termijnen. 
2. De houder hanteert een incassoprocedure en deze incassoprocedure is openbaar. 
3. Als de ouder de ouderbijdrage niet betaalt, wordt de peuter door de houder uitgeschreven. 

De houder moet uiterlijk na 3 maanden de peuter uitschrijven.  
4. Uitschrijving van de peuter laat onverlet dat de ouder de niet betaalde bijdrage(n) 

verschuldigd blijft. 
  



Incassoprocedure 
 
Conform de subsidievoorwaarden die de gemeente Rotterdam aan KindeRdam stelt, maken wij 
hieronder inzichtelijk hoe de financiële procedure rondom de inning van de openstaande facturen 
binnen KindeRdam is geregeld; 
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 nee 
 

Proces	
Aanmaningen	

	

Proces	stoppen	
plaatsing	

Inventariseren	
sommatiebrieven	en	ter	

incasso.	

In	AFAS	worden	wekelijks	de	
sommatiebrieven	

samengesteld,	geprint	en	
daarna	verzonden.	

In	AFAS	worden	wekelijks		
aanmaningen	

samengesteld,	geprint	en	
daarna	verzonden.	

In	AFAS	worden	wekelijks	herinneringen	
samengesteld	m.b.t.	de	openstaande	en	
vervallen	posten,	geprint	en	daarna	

verzonden.	

	
7	dagen	na		

uiterste	betaaldatum;	
betaling	binnen	of	
betalingsregeling?	

Proces	ontvangen	
betalingen	

	

Proces	ontvangen	
betalingen	

	

Proces	ontvangen	
betalingen	

	

5	(+2)dagen:		
betaling	binnen	of	
betalingsregeling?	

	

14	(+2)	dagen:	
betaling	binnen	of	
betalingsregeling?	

	

Ja	

Ja	

Ja	

Nee	

Nee	

Nee	


