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Gelijke kansen  
voor alle kinderen
• De  gemeente Assen wil gelijke en optimale 

ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 
0-13 jaar.

• Daarbij hoort toegankelijke peuteropvang 
voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. 

• Gemeente, onderwijs en kinderopvang - 
orga nisaties werken samen in de Alles in 
1-scholen/kindcentra. Hier kunnen kinderen 
tussen 0 en 13 jaar de hele dag terecht om te 
spelen, te leren, te ontdekken en te ontspan-
nen. Kortom: zich zo goed mogelijk ontwikke-
len onder professionele begeleiding.  

Wat betekent dit voor u?

>  Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?  
• Vanaf 1 januari 2018 gaan de peuterspeelzalen 

van de SPA over naar de Alles in 1-scholen/
kindcentra.

• Alle ouders betalen straks, of u nu werkt of 
niet, een inkomensafhankelijke bijdrage voor 
de peuteropvang. 

• Twee dagdelen peuteropvang betekent 6 uur 
per week spelen, leren en ontwikkelen. 

• De startleeftijd voor de peuteropvang gaat 
naar 2,5 jaar. Gaat uw kind al naar de peuter-
opvang maar is het nog geen 2,5 op 1 januari? 
Dan mag uw kind uiteraard op de peuterop-
vang blijven. 

>  Heeft uw kind een VVE-indicatie?
• Uw kind heeft recht op 4 – 6 uur extra peuter-

opvang. 
• Het consultatiebureau bepaalt samen met u 

als ouder en de peuteropvang of uw kind een 
VVE-indicatie nodig heeft. 

• Voor deze extra uren hoeft u niet te betalen. 

Gelijke kosten  
voor elke ouder
Elke ouder, werkend of niet, betaalt straks een 
inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuter-
opvang.  
Werkende of studerende ouders kunnen kinder-
opvangtoeslag aanvragen. Hiermee krijgt u een 
deel van de kosten van de peuteropvang terug. 
Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt 
u vinden op www.toeslagen.nl. De hoogte van 
de toeslag hangt af van uw inkomen. Het kost 
de Belastingdienst een aantal weken om uw 
aanvraag te verwerken. Vraag daarom zo snel 
mogelijk uw toeslag aan. 
Geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan ont-
vangt de peuteropvang van uw kind de bijdrage 
van de gemeente. U betaalt de ouderbijdrage 
aan de peuteropvang. Deze hangt af van uw 
inkomen.  

Wat moet u doen? 

1. U meldt zich aan bij de peuteropvang van uw 
keuze.

2. U krijgt een contract van de kinderopvang-
organisatie waar de peuteropvang bij hoort.

3. Recht op kinderopvangtoeslag? Met de gege-
vens van dit contract kunt u op www.toesla-
gen.nl de kinderopvangtoeslag aanvragen. 

4. Geen recht op kinderopvangtoeslag? U vraagt 
toeslag aan bij de kinderopvangorganisatie 
waar uw peuteropvang bij hoort. Op basis van 
uw inkomensverklaring berekenen zij uw ou-
derbijdrage. De gemeente betaalt uw toeslag 
direct aan de peuteropvang. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  
een van de organisaties op de flyer of met de 
gemeente Assen via 14 0592 / www.assen.nl.

Vanaf 1 januari 2018 stopt het peuterspeelzaalwerk zoals wij dat in 
Assen kennen. De peuterspeelzalen worden onderdeel van de kinder
opvang en voor allebei gelden straks dezelfde wettelijke regels. De over
heid wil hiermee de kwaliteit van de peuteropvang verder versterken. 


