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Aan ouders/verzorgers die beide werken/studeren of bij een eenoudergezin aan de ouder/verzorger die 
werkt/studeert 
én  
u heeft voor uw kind een indicatie (recht op 5 dagdelen) 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn er veranderingen in de verkorte kinderopvang met VVE (VKV/peuteropvang). In de 
subsidieregeling Peuteropvang 2019 besteedt de gemeente Schiedam extra aandacht aan doelgroeppeuters 
(kinderen met o.a. een taalachterstand). Het aantal VKV-uren per peuter wordt namelijk uitgebreid naar 
16,25 uur per week, er komt meer ruimte voor begeleiding. 
 
Wat gebeurt er met ingang van 1 januari 2019? 
Uw kind heeft vanaf 1 januari 2019 recht op 16,25 uur VKV per week, dit is 3,25 uur per dagdeel. Het huidige 
aantal dagdelen dat u nu heeft, te weten 5 dagdelen verdeeld over 5 verschillende dagen van de week, 
behouden wij voor u tenzij de doelgroepindicatie wijzigt. 
 
Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor totaal 6,5 uur een inkomensafhankelijke bijdrage. U maakt wel voor 
16,25 uur gebruik van de VKV/peuteropvang. De overige 9,75 uur worden geheel door de gemeente vergoed.  
 

 
 
Het bruto tarief voor u als ouder wordt € 8,02 per uur. Op de maandelijkse rekening voor de VKV staat het 
aangepaste bedrag per maand dat u betaalt. 
 
Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor totaal 6,5 uur per week (dit is 21,67 uur 
per maand).  
 
Wat er voor u verandert qua kosten is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en inkomen. U kunt op de site 
van de Belastingdienst een proefberekening maken wat voor u de kinderopvangtoeslag per maand wordt 
met ingang van 1 januari 2019. 
 
Vergeet niet de uurtarieven en het aantal uur die u in 2019 gaat betalen direct door te geven aan de 
Belastingdienst via: Toeslagen.nl, zodat de Kinderopvangtoeslag voor januari al aan uw feitelijke situatie is 
aangepast. 
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Hierbij hulp nodig? 
Indien wij u hierbij van dienst kunnen zijn, horen wij dat graag. KomKids is bij de Belastingdienst aangemeld 
als toeslagendienstverlener. Dit houdt in dat onze medewerkers van de debiteurenadministratie u nog beter 
kunnen ondersteunen bij het aanvragen/wijzigen van de Kinderopvangtoeslag. Als u van deze gratis service 
gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak bij ons maken. 
 
Met vragen kunt u terecht bij KomKids 
Vragen over deze informatie kunt u stellen bij de Informatiewinkel van KomKids. Als u van deze gratis service 
gebruik wilt maken, kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 010 – 4493200. 
 
Met vriendelijke groet, namens de teams van Service & Advies en Financiën. 
 
Yde Dragstra 
Directeur/bestuurder KomKids Kinderopvang 
 

 


