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Beste ouder(s),  

Inmiddels hebben alle ouders een brief ontvangen vanuit onze afdeling Klantadvies met daarin 
een ‘Formulier inkomensgegevens’. In deze nieuwsbrief geven we nadere informatie over dit 
formulier en het contract dat je gaan ontvangen. Alle informatie is ook terug te vinden op onze 
website www.kinderdam.nl/harmonisatie.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er nu van mij verwacht? 

Doorgeven dagen voorkeur 
Met de invoering van de harmonisatie peuterspeelgroepen zal ook de groepsindeling 
veranderen. Om een nieuwe overeenkomst te kunnen maken, horen wij graag de voorkeur 
voor dagen (gecombineerde dagdelen). Lees meer … 

Invullen Formulier inkomensgegevens 
In Rotterdam zal vanaf 1 september 2016 een inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
peuterspeelgroepen gaan gelden. Om deze bijdrage te kunnen bepalen, hebben wij 
(inkomens-)gegevens nodig. In deze nieuwsbrief staat hierover meer informatie. 

Formulier inkomensgegevens invullen 

Indien ik in aanmerking kom voor Kinderopvangtoeslag 
In de vorige nieuwsbrief is uitgelegd wanneer ouders in aanmerking komen voor 
Kinderopvangtoeslag. Indien dat het geval is, hoef je alleen het bovenste gedeelte van het 
formulier in te vullen. Lees meer … 

Indien ik niet in aanmerking kom voor Kinderopvangtoeslag 
Als je niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, vragen wij het onderste gedeelte 
van het formulier in te vullen en de meest recente inkomensverklaring(en) bij te voegen. 
Lees meer … 

Geen Formulier inkomensgegevens vóór 1 augustus 2016 
Als wij vóór 1 augustus 2016 geen Formulier inkomensgegevens hebben ontvangen, gaan wij 
ervan uit dat je Kinderopvangtoeslag aanvraagt. 

Veelgestelde vragen 

Door de harmonisatie peuteropvang 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 … 

http://www.kinderdam.nl/harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-dagdelen
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-kinderopvangtoeslag
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-inkomensverklaring-kot
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-inkomensverklaring-geen-kot
https://www.kinderdam.nl/faq-harmonisatie
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Facturatie in 10 maanden 
Je nieuwe overeenkomst gaat in per  
1 september 2016. Vanaf die datum zal 
de opvang op een peuterspeelgroep in  
10 maanden gefactureerd worden. Vanaf 
volgend jaar ontvang je in juli en 
augustus geen factuur meer voor de 
opvang in een peuterspeelgroep.  

Denk er aan eventuele Kinderopvang-
toeslag in deze maanden stop te zetten! 

Hoe ziet per 1 september 2016 de factuur er uit? 
Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst? 
Dan ontvang je een bruto factuur. Het hele bedrag voor de opvang staat dus op de factuur. 
Je kunt zelf via de Belastingdienst je Kinderopvangtoeslag aanvragen. 
 
Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? 
Dan ontvang je een factuur met daarop het bedrag voor je eigen bijdrage. Het deel dat de 
gemeente Rotterdam bijdraagt aan de plaatsing, wordt niet vermeld op de factuur. 
 
De factuur wordt overigens vanaf 1 september 2016 alleen nog gepubliceerd in het 
ouderportaal MijnKindeRdam, of per mail toegezonden.  
Hebben we je e-mailadres nog niet? Geef deze door, om geen informatie mis te lopen. 
 

 

Heb je nog vragen? 

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

De komende week is afdeling 
klantadvies aanwezig op diverse 
locaties. Maak een afspraak. 

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 
met onze afdeling Klantadvies, telefoon  
(010) 44 300 33.  

En je kunt natuurlijk mailen naar 
klantadvies@kinderdam.nl  

Er is zoveel te doen en te leren! 

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 … 

Maar in één overeenkomst recht op gratis VVE-uren 
Heb je een doelgroepindicatie? Dan kun je maar voor één contract per kind gebruik maken van 
de gratis uren vanuit de gemeente Rotterdam. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst.  
 

 

https://www.kinderdam.nl/kinderopvangtoeslag-aanvragen
https://flexweb-kinderdam.kss.nl/
https://www.kinderdam.nl/27-harmonisatie/195-klantadvies-op-locatie
http://www.kinderdam.nl/harmonisatie
mailto:klantadvies@kinderdam.nl
https://www.kinderdam.nl/peuteropvang
https://www.kinderdam.nl/doelgroep-harmonisatie

