Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht
Aanleiding van de verandering
Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang?

Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Waarom gaat de verandering nu al in? Landelijk is de uiterste datum pas 1
januari 2018.

Dit is aan de ene kant een landelijke regeling: Vanaf 2018 valt het
peuterspeelzaalwerk onder de wet- en regelgeving van de kinderopvang.
Aan de andere kant zien we in Maastricht dat er sprake is van een daling
van het aantal kinderen en dat het aantal voorzieningen voor kinderen
(kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen) moet verminderen.
Daar is na uitgebreid onderzoek niet toe besloten. Financieel en juridisch is
het niet haalbaar gebleken om aan de eisen van de Wet Kinderopvang te
voldoen.
Het klopt dat volgens landelijke wet- en regelgeving de uiterste datum 1
januari 2018 is. Oorspronkelijk was dat 1 januari 2017. In Maastricht was,
net als in vele andere gemeenten, het proces van harmonisatie daardoor al
eerder ingezet.

Medewerkers en locaties STEPS
Blijft mijn kind dezelfde leidsters houden na 1 april 2016?

Aan welke kinderopvangorganisaties worden de peuterspeelzalen
overgedragen?
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In principe kunnen alle leidsters mee over naar de kinderopvangorganisatie
die de peuterspeelzaal overneemt. Zoveel mogelijk komen dezelfde
leidsters op de groepen te werken. Daar waar dit niet mogelijk is, worden
ouders hiervan op de hoogte gesteld.
MIK Kinderopvang
Joepie
Montessori
Manjefiek
Peanuts
Poesjenel

Sjanulleke
Amby
Kinskörref
Wiekjes
Anne Frank
Taman Kanak Kanak
Pinokkio
Uppedöpkes
Pinokkio
Lambiek
Wiemelhook
Hummel-Kids
Vlinderboom
Samen Spelen Wijck
Wyck
Neske
Geluksvogel
Maasköpkes
Blijven adressen, telefoonnummers en emailadressen van de
peuterspeelzalen gelijk?
Blijven de openingstijden gelijk?

Blijven de dagdelen gelijk
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Dit is afhankelijk van de kinderopvangorganisatie. U ontvangt van de
kinderopvangorganisatie bericht wanneer gegevens wijzigen.
De openingstijden kunnen worden aangepast. Dit verschilt per locatie. De
kinderopvangorganisatie waar uw peuterspeelzaal aan wordt
overgedragen, informeert u hier verder over.
De dagdelen waarop de peuterspeelzaal nu geopend is, blijven vooralsnog
gelijk.

Overgang naar kinderopvangorganisatie
Wanneer ik een wijziging wil doorgeven, bij wie doe ik dat dan?

Krijg ik een contract van de kinderopvangorganisatie?
Ik sta op de wachtlijst bij STEPS. Wat moet ik doen?

Hoe krijgt de kinderopvangorganisatie mijn gegevens?

Wat gebeurt er wanneer ik geen toestemming geef om mijn gegevens over
te dragen?
Ik wil straks meer opvang afnemen. Mag dat?
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Tot nader bericht kunt u al uw wijzigingen en vragen gewoon doorgeven en
stellen aan STEPS. Op het moment dat de kinderopvangorganisaties de
planning en plaatsing van kinderen gaat overnemen van STEPS, ontvangt u
hiervan bericht. Vanzelfsprekend zijn ook de kinderopvangorganisaties
altijd bereid uw vragen te beantwoorden.
Ja. Wanneer zij uw gegevens hebben, zorgen zij voor een contract.
U krijgt van STEPS een formulier toegestuurd waarin wij u vragen of u
akkoord gaat met het doorgeven van uw gegevens aan de
kinderopvangorganisatie. Wanneer u voor twee peuterspeelzalen bent
ingeschreven, kunt u zelf doorgeven aan welke organisatie(s) wij uw
gegevens mogen doorgeven. Bij het doorgeven van gegevens aan meer dan
één kinderopvangorganisatie, krijgt u mogelijk dus ook meerdere
aanbiedingen voor een overeenkomst. U besluit zelf waar uw peuter naar
toe gaat.
U krijgt van STEPS een formulier waarin u gevraagd wordt of wij uw
gegevens mogen overdragen aan de kinderopvangorganisatie die uw
peuterspeelzaal overneemt. Wanneer u toestemming geeft, zorgt STEPS
dat de gegevens overgedragen worden. U kunt er ook voor kiezen zelf de
gegevens door te geven aan de kinderopvangorganisatie. Dit geeft u aan op
het formulier.
Wanneer u geen toestemming geeft, kan de kinderopvangorganisatie u
geen contract aanbieden en eindigt de opvang per 1 april 2016.
Vanzelfsprekend kunt u in de kinderopvang meer uren afnemen wanneer u
dat wilt. Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt
u hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage. De
kinderopvangorganisaties informeren u hier graag over.

Ik wil geen overeenkomst met een kinderopvangorganisatie. Moet ik
opzeggen bij STEPS?

Wanneer u geen peuteropvang voor uw kind wenst na 1 april 2016, hoeft u
in principe niets te doen. Uw overeenkomst met STEPS stopt namelijk
automatisch op 31 maart 2016. Wanneer u geen toestemming geeft om uw
gegevens over te dragen, ontvangt u vanzelfsprekend ook geen nieuwe
overeenkomst van de kinderopvang. Uw kind kan dan ook niet meer
komen. Geeft u wel toestemming voor het overdragen van uw gegevens,
dan ontvangt u een nieuwe overeenkomst.

Kinderopvangtoeslag en ouderbijdrage
Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Waar vind ik meer informatie over kinderopvangtoeslag?

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Wat is een LRKP-nummer en waar vind ik die?
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Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en die van uw eventuele
toeslagpartner. De volgende voorwaarden gelden:
 U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een
inburgeringscursus.
 U hebt met de kinderopvang of gastouderbureau een contract
afgesloten.
 U betaalt de kosten voor kinderopvang.
 U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige
verblijfsvergunning.
 U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt
het kind in belangrijke mate.
 Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
Bij een twee-ouder gezin moeten beide ouders werken en/of studeren om
in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.
Op www.toeslagen.nl. Hier kunt u zien of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslag aanvragen, veranderingen
doorgeven en een proefberekening maken.
Via www.toeslagen.nl
LRKP staat voor Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Wat wordt het bruto uurtarief voor peuteropvang vanaf 1 april 2016?

Voor mijn pleegkind betaal ik bij STEPS geen ouderbijdrage. Blijft dat zo?

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat moet ik betalen?

Moet ik, wanneer ik niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kom,
mijn inkomensgegevens doorgeven aan de kinderopvangorganisatie?

Wij maken al gebruik van gastouderopvang en/of een kinderdagverblijf en
ontvangen al kinderopvangtoeslag. Komen wij voor de peuteropvang nog
wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
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Op www.lrkp.nl vindt u straks voor elke huidige peuterspeelzaal een LRKPnummer onder het kopje ‘kinderdagverblijf’. Dit LRKP-nummer heeft u
nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Op de overeenkomst met de
kinderopvangorganisatie staat dit nummer vermeld.
Op het moment dat de kinderopvangorganisatie u een contract heeft
aangeboden en het LRKP-nummer bekend is, kunt u met die gegevens
kinderopvangtoeslag aanvragen.
Het bruto uurtarief in 2016 is €6,89. U betaalt afhankelijk van uw inkomen
hier een gedeelte van. De overheid (via de kinderopvangorganisatie) of de
gemeente betaalt aan de opvang mee.
Nee, u gaat vanaf 1 april 2016 bij de kinderopvangorganisatie een
inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Er is geen aparte regeling voor
ouders met pleegkinderen.
U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. In de tabel (eveneens op de
website van de betrokken organisaties te downloaden) kunt u uw
(gezamenlijk) inkomen opzoeken en zien wat u per dagdeel per maand gaat
betalen na 1 april 2016.
De kinderopvangorganisatie zal, nadat u toestemming aan STEPS hebt
gegeven om uw gegevens over te dragen, u vragen om een
inkomensformulier van de belastingdienst waaruit blijkt dat u geen recht
hebt op kinderopvangtoeslag. U ontvangt hierover nadere informatie.
Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U ontvangt voor kinderen
van 0-4 jaar kinderopvangtoeslag voor een maximum aantal uren van 140%
van de minst werkende partner. Dat betekent dat wanneer de minst
werkende partner bijvoorbeeld 24 uur werkt, er recht is op 33,6 uur
kinderopvangtoeslag per week voor uw kind. Gaat uw kind per week twee
dagen van 10 uur naar een kinderdagverblijf en twee dagdelen (5,5 uur)
naar de peuteropvang, dan is dat dus geen probleem.

Vroeg- en voorschoolse Educatie
Mijn kind heeft een VVE-indicatie. Blijft dat zo?
Mijn kind heeft geen VVE-indicatie maar komt nu meer dan twee dagdelen
naar de VVE peuterspeelzaal. Mag dat na 1 april 2016 ook nog?

Mijn kind heeft een VVE indicatie. Is het verplicht om vier dagdelen af te
nemen?

Ja, de VVE indicatie blijft gewoon geldig.
Uw kind mag meer dan 2 dagdelen komen. Tot 31 december 2016 geldt
hiervoor een overgangsregeling. Na 1 januari 2017 geldt ook voor u dat
alleen kinderen met een VVE indicatie twee dagdelen gratis mogen komen.
U kunt wel meer uren af blijven nemen, maar daarvoor betaalt u vanaf 1
januari 2017 het dan geldende uurtarief.
Dit is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Om te zorgen dat de
kosten geen belemmering vormen, betaalt de gemeente Maastricht voor
kinderen met een VVE indicatie het derde en vierde dagdeel.

Overgangsregelingen huidige klanten STEPS
Ik val nu in categorie 0 bij STEPS en betaal geen ouderbijdrage. Blijft dat zo?

Mijn kind gaat naar een reguliere peuterspeelzaal en komt drie of vier
dagdelen per week. Mag dat zo blijven?

Wanneer uw kind nu op een VVE peuterspeelzaal van STEPS zit en u geen
ouderbijdrage betaalt, blijft dat zo tot 1 januari 2017. Na die datum gaat u
een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Voor de laagste inkomens is
dat € 0,48 netto per uur (prijspeil 2016).
Wanneer uw kind daar nu gebruik van maakt, mag u tot 1 januari 2017
deze extra dagdelen voor hetzelfde uurtarief als dat u nu betaalt,
behouden. Na 1 januari 2017 dient u de extra dagdelen zelf te betalen en
betaalt u hiervoor, wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, een
inkomensafhankelijke bijdrage.

Wachtlijst STEPS
Mijn peuter staat ingeschreven voor één peuterspeelzaal. Kan ik ervan
uitgaan dat hij daar ook geplaatst wordt?
Ik sta ingeschreven bij STEPS en ben er altijd vanuit gegaan dat mijn peuter
met twee jaar naar de peuterspeelzaal kan. Nu is de leeftijd verzet naar 2,5
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Wanneer u toestemming geeft om uw gegevens aan de
kinderopvangorganisatie over te dragen die de bewuste zaal overneemt,
nemen zij contact met u op.
Vanaf 1 april 2016 geeft de gemeente Maastricht subsidie op het
peuterwerk vanaf dat een kind 2,5 jaar is. Wanneer uw kind op 1 maart
2016 ingeschreven staat bij STEPS en op dat moment ouder is dan 2 jaar,

jaar. Wat betekent dat voor mij?

mag u (indien er plaats is) eerder starten. Voor ingeschreven kinderen die
op 1 maart 2016 jonger zijn dan 2 jaar, geldt de nieuwe startleeftijd van 2,5
jaar.

Mijn peuter staat ingeschreven bij STEPS voor een plaats en we willen
graag starten in april of mei. Wanneer en van wie hoor ik of dat kan?

Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan
de kinderopvangorganisatie, nemen zij zo snel mogelijk contact met u op.

Ik sta nu nog niet ingeschreven bij STEPS, maar wil voor mijn kind straks wel
een plek op een peuterspeelzaal. Wat kan ik het beste doen.

U kunt direct contact opnemen met de kinderopvangorganisatie die de
peuterspeelzaal van uw keuze overneemt. Zij helpen u graag verder.
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