
Peuteropvang in Maasdriel 
Wat verandert er en wat betekent dat voor u? 



Aanbod voor alle peuters in de gemeente Maasdriel 
 

In deze folder leest u wat er per 1 januari 2018 voor de peuterspeelzalen en 

voorscholen verandert en wat dat voor u betekent.  
 

Wat blijft hetzelfde? 

Het doel van het aanbod voor peuters blijft hetzelfde. Uw kind kan zich 

spelenderwijs ontwikkelen en heeft hiermee een goede start op de basisschool. 

 

Wat verandert er? 

Vanaf 1 januari 2018 gelden voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde 

kwaliteitseisen. Met de Wet IKK (Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang) worden er 

meer eisen gesteld aan de kwaliteit.  

Hoe werkt kinderopvangtoeslag? 

Werkt of studeert u? Dan kunt u ook voor peuteropvang kinderopvangtoeslag 

aanvragen. Hiermee kunt u een deel van de kosten van de peuteropvang terug 

krijgen. Ook kunt u uw kind eerder naar de kinderopvang laten gaan.  

Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Hier 

kunt u ook een proefberekening maken. 

 

Hoe werkt peutertoeslag? 

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u vanaf 1 

december 2017 peutertoeslag aanvragen bij de gemeente Maasdriel. Hiermee kunt 

u voor maximaal  7 uur peuteropvang per week een deel van de kosten terug 

krijgen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.  

U kunt peutertoeslag aanvragen via het aanvraagformulier op www.maasdriel.nl.  

 

Als u peutertoeslag aanvraagt via de gemeente, zorg dan dat u bij de aanvraag 

onderstaande zaken (digitaal) bij de hand heeft: 

 BSN van uzelf, uw kind(eren) en eventueel van uw partner; 

 IBAN-rekeningnummer; 

 Inkomensverklaring van u én uw partner via www.belastingdienst.nl; 

 Overeenkomst met de peuteropvangorganisatie. 

Voor peutertoeslag gelden de volgende voorwaarden: 

 U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag; 

 Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar; 

 Uw kind woont in de gemeente Maasdriel;  

 Uw kind gaat naar peuteropvang die geregistreerd is in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK, vanaf 2019 met VVE/voorschoolse educatie- 

registratie). 

 

VVE-indicatie 

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op 

de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een taal- en/of 

ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor   

Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel een VVE-indicatie. VVE is een speels 

programma waarin extra aandacht is voor taal. Zo leert een kind het Nederlands 

beter begrijpen en gebruiken. Dat is een goede voorbereiding op de basisschool. 

 

Kinderen met een VVE-indicatie gaan 10 tot 10,5 uur naar het aanbod voor 

peuters. De eerste 7 uur betalen ouders (hiervoor kunt u toeslag aanvragen). De 

laatste 3,5 uur zijn gratis. Deze uren worden direct door de gemeente aan 

peuteropvangorganisaties betaald. U kunt hiervoor geen toeslag aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent dit voor u? 

Voor elke Maasdrielse peuter is er goede en betaalbare opvang! Wat u betaalt 

hangt af van uw situatie en de prijs (het uurtarief) van uw peuteropvang. Meer 

informatie over de prijs krijgt u van uw peuteropvangorganisatie.  

 

Vragen en informatie 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U bereikt ons via ons 

algemene telefoonnummer 14 0418 of stuur een mail naar info@maasdriel.nl. 

Iedere ouder kan een toeslag aanvragen voor het aanbod voor peuters! 

 Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) 

 of 

 Peutertoeslag via de gemeente Maasdriel (www.maasdriel.nl) 


