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Beste ouders, bij deze de eerste nieuwsbrief betreffende de harmonisatie in gemeente 
Rotterdam. Zoals in een eerdere brief aangegeven, willen wij jullie hiermee op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen omtrent de peuteropvang. Alle informatie is ook terug te vinden 
op onze website www.kinderdam.nl/harmonisatie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonisatie, wat is het? 

Vanaf 1 maart 2016 is in Rotterdam 
gestart met de harmonisatie Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen. Het doel hiervan is 
dat iedere peuter gebruik kan maken van 
dezelfde goede voorbereiding op de 
basisschool.  
Lees meer … 

Veelgestelde vragen 

Door de harmonisatie die vanuit de 
gemeente Rotterdam is gestart, verandert 
er nogal wat. Omdat ouders mogelijk 
hierover nog vragen hebben, vind je op 
onze website een lijst met veelgestelde 
vragen. Lees meer … 

Doelgroepindicatie 

De gemeente Rotterdam investeert graag 
in de ontwikkeling van kinderen die dit 
extra kunnen gebruiken. Daarvoor bepaalt 
het consultatiebureau (CJG) of kinderen 
een doelgroepindicatie krijgen. 
Lees meer … 

Een speelse voorbereiding op het basisonderwijs 

Voor veel peuters is de peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) de plaats waar zij voor 
het eerst in een grote groep zijn met andere peuters en andere volwassenen dan hun ouders. 
Het is vaak een grote stap: weg uit de veilige omgeving van thuis. Samen leren spelen, samen 
leren delen, weerbaar worden, luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en 
spelletjes doen. Er is zoveel te doen en te leren! Lees meer … 

Wat wordt er nu van mij verwacht? 

Op dit moment hoeven ouders nog niets te doen. Via de nieuwsbrieven houden wij je op de 
hoogte van de te nemen stappen. 

http://www.kinderdam.nl/harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/waarom-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/faq-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/doelgroep-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/peuteropvang
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Wat zijn de kosten? 

Na de zomervakantie wordt de ouder-
bijdrage voor de peuterspeelgroepen in 
Rotterdam inkomensafhankelijk. Omdat 
KindeRdam voor de peuterspeelgroepen 
10 keer per jaar factureert, ontvangen 
ouders over de maanden juli en augustus 
geen factuur. De wijziging in de ouder-
bijdrage gaat hierdoor in per 1 september 
2016. Lees meer … 

 

Heb je nog vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het 
lezen van deze nieuwsbrief nog vragen 
hebt over de harmonisatie.  

De komende tijd ontvang je regelmatig 
deze digitale nieuwsbrief met informatie 
over de harmonisatie.  

Op www.kinderdam.nl/harmonisatie vind 
je meer informatie over de harmonisatie.  

Ook kun je van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen 
naar (010) 44 300 33. En je kunt 
natuurlijk mailen naar 
klantadvies@kinderdam.nl  

Indicatie ouderbijdrage per maand vanaf schooljaar 2016-2017 
op basis van 2 dagdelen per week. 
 

* Heb je meer kinderen die naar de 
opvang gaan?  Dan krijg je voor het kind 
met de meeste opvanguren de laagste 
vergoeding. Dit kind noemen we het 1e 
kind. Dit hoeft dus niet het oudste kind 

te zijn.  

Is het aantal opvanguren gelijk? Dan is 
het kind met de hoogste opvangkosten 

het 1e kind.  

Zijn het aantal opvanguren en de 
opvangkosten voor je kinderen gelijk? 
Dan bepaalt de Belastingdienst wie het 

1e kind is.  

 

https://www.kinderdam.nl/kosten-harmonisatie
http://www.kinderdam.nl/harmonisatie
mailto:klantadvies@kinderdam.nl

