
 

 

 

 

 

Kinderopvang 

 

Wet Kinderopvang 

Als u gebruik maakt van kinderopvang moet u zelf de volledige kinderopvangtoeslag bij de 

Belastingdienst aanvragen. Ook wijzigingen in het gebruik van de kinderopvang (meer/minder) of het 

stopzetten van de opvang moet u zelf aan de Belastingdienst melden. Er zijn verschillende 

kinderopvangorganisaties die u kunnen en willen helpen met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag 

bij de Belastingdienst. 

 

Om kinderopvang goed te kunnen regelen heeft u een doelgroepverklaring van de gemeente nodig. Op 

grond van deze verklaring krijgt u hulp en een goedkoper tarief bij verschillende kinderopvang 

ondernemers. U krijgt deze doelgroepverklaring van uw consulent bij Werkse!. Let er op dat u eerst 

de doelgroepverklaring en dan pas de kinderopvang gaat regelen.  

 

Beperking gebruik kinderopvang 

U krijgt een toeslag van de Belastingdienst die gekoppeld is aan het aantal uren dat de minst werkende 

ouder (of alleenstaande ouder) werkt, naar school gaat of een re-integratietraject volgt. U kunt per 

kind voor maximaal 230 uur per maand toeslag krijgen.  

 

Aanvullende gemeentelijke bijdrage 

De gemeente Delft geeft sinds de invoering van de Wet Kinderopvang aan verschillende groepen 

ouders, een aanvullende gemeentelijke bijdrage bovenop de toeslag van de Belastingdienst. Ouders met 

een uitkering in de volgende categorieën ontvangen bovenop de toeslag van de Belastingdienst een 

aanvullende gemeentelijke bijdrage: 

 

 Bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of ANW en in een re-integratietraject 

 Ouders – jonger dan 18 jaar die recht hebben op een bijstandsuitkering 

 

Beperking uurtarief 

De gemeente gebruikt voor de gemeentebijdrage maximum tarieven van de Belastingdienst. De 

tarieven zijn: 

 

 

2018 

€ 7,45 voor hele dagopvang 

€ 6,95 voor buitenschoolse opvang 

€ 5,91 voor gastouderopvang 

 



 

 

 

 

 

Deze maximumuurtarieven gelden dus ook voor de aanvullende gemeentelijke bijdrage en voor de 

mensen met een sociaal-medische indicatie. Er zijn genoeg Delftse kinderopvangondernemers die een 

uurtarief hanteren dat op of onder de maximumbijdrage ligt om keuzemogelijkheid te hebben. 

 

Mensen met een sociaal-medische indicatie 

Heeft u een sociaal-medische indicatie? U kunt op www.delft.nl lezen wat bovenstaande voor u 

betekent.  

 

Meest gestelde vragen en antwoorden 

Kunt u vinden op www.delft.nl 

 

Uit welke vormen van kinderopvang kunt u kiezen? 

In Delft kunt u kiezen uit vier vormen van kinderopvang: het kinderdagverblijf, de buitenschoolse 

opvang, peuteropvang of gastouderopvang. Welke vorm van opvang u kiest, hangt bijvoorbeeld af van 

de leeftijd van uw kind en uw persoonlijke voorkeur. De opvangcentra zijn over heel Delft verspreid. 

Alle goedgekeurde kinderopvangorganisaties staan in een landelijk register vermeld. Daar vindt u een 

actueel overzicht van de kinderopvangcentra in Delft. Kijk voor meer informatie op: 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl.  

 

Kinderdagverblijf 

Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Een kinderdagverblijf is op alle werkdagen open 

van ongeveer 8.00 tot 18.00 uur. Sommige kinderdagverblijven bieden ook kinderopvang voor halve 

dagen en flexibele opvang aan. Steeds meer kinderdagverblijven bieden vroeg- en voorschoolse 

leerprogramma’s (VVE). 

 

Buitenschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang biedt opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, voor, na schooltijd en in 

de schoolvakanties. 
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Gastouderopvang 

Bij een gastouder wordt uw kind bij een gastouder thuis opgevangen. De gastouders en het 

gastouderbureau moeten, net als de andere soorten opvang, bij het landelijk register kinderopvang 

geregistreerd zijn. 

 

Andere mogelijkheid: de peuterspeelzalen 

Daarnaast zijn er peuterspeelzalen voor kinderen tussen 2 en 4 jaar in Delft. Hier leren kinderen 2 of 3 

dagdelen per week met elkaar te spelen. Veel peuterspeelzalen bieden vroeg- en voorschoolse 

educatie (VVE) aan. Peuters krijgen er extra taallessen en lessen in sociale omgang als voorbereiding op 

de basisschool. De meeste peutercentra vallen onder de Wet Kinderopvang. Meer informatie vindt u 

op de website www.delft.nl. : U handelt de aanvraag af samen met het Loket Kinderopvang. U levert 

de 

  



 

 

 

 

 

Overzicht kinderopvangorganisatie die speciale prijs- en productafspraken met de 

gemeente heeft gemaakt voor doelgroepouders   

Kindercentrum Knotz B.V. 

Vulcanusweg 267 

Contactpersoon: Pim Lubbers 

Telefoon: 015-2569994 

p.lubbers@knotz.nl 

 

Kinderopvang Delft Carpe Diem 

Achterom 25 

Contactpersoon: Brenda Immers-Wagner  

en Melanie Moeskofs 

Telefoon: 015-2137132 / 06–246 78 155 
administratie@carpediemdelft.nl  
 

Kinderdagverblijf het Elfje 

Cameringstraat 2 

Contactpersoon: Moniek Gongriep 

Telefoon: 015-2120061 

info@kinderdagverblijfhetelfje.nl   

robmon@kabelfoon.nl 

 

Kinderdagverblijf Floddertje 

Adama van Scheltemaplein 97 

Contactpersoon: Linda Bosman 

Telefoon: 015-2567419 

info@floddertje-delft.nl 

 

Stichting Rijswijkse Kinderopvang 

Postbus 593 

Contactpersoon: Linda van Duijn 

Telefoon 070-7920100 en 06-294 09 652 

lvanduijn@kinderopvang-plein.nl  

 

Stichting Kinderspeelzaal 

Postbus 649 

Contactpersoon: Kim van der Schoor 

Telefoon: 015-2511463 
kvanderschoor@laurentiusstichting.nl 

info@kinderspeelzaal.nl 
 

 

Stichting Delftse Peuterspeelzalen 

Papsouwselaan 119 N  

Contactpersoon: R. Herrmann 

Telefoon: 015-214 84 48 
R. herrmann@delftsepeuterspeelzalen.nl 
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Kinderopvang BAM! 

Palmyraplaats 2 

Contactpersoon: Iris Roozenburg en  

Romany Roozenburg 

Telefoon: 015-3649798 

info@kinderopvangbam@delft.nl  

 

Reki B.V.  

Kluizenaarsbocht 2-4 

Contactpersoon: Conny Immers 

Telefoon: 015-2122555 / 06-201 57 327 

Info@reki.nl 

 

Kinderopvang ‘t Knuffeltje 

Hendrick de Keyserweg 6 

Contactpersoon: Danuta Drabarek  

en Agnes de Groot 

Telefoon: 015-2141470 / 06-145 70 122 

info@knuffeltje.net 

 

Holland Kinderopvang 

Hugo de Grootstraat 55 

Contactpersoon: Caroline Strijker 

Telefoon: 015-2126812 

admin@hollandkinderopvang.nl 

caroline@hollandkinderopvang.nl 

 

Kinderopvang Jeremina 

Delftsestraatweg 268 

Contactpersoon: Arianne van der Werf-Domen 

Telefoon: 06-411 50 721 / 06-196 80 806 

info@jeremina.nl 

 

Kinderopvang Zon! 

Rotterdamseweg 270 

Contactpersoon: Liesbeth Poot 

Liesbeth@kinderopvangzon.nl 

 

Kinderopvang De Lange Keizer 

Rotterdamseweg 51 

2628 AJ Delft 

Telefoon: 015-2120905 

e-mailadres: info@delangekeizer.nl 

Contactpersoon: I. Keizer 
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Kindercentrum ’t Kickertje 

Warmoesland 57 

Contactpersoon: Arina van der Velden 

Telefoon: 015-2573212 

info@kickertje.nl 

avandervelden@kickertje.nl 

 

Zo kinderopvang 

Scheveningseweg 46 

Contactpersoon: Els Visser en Ingrid Rietveld 

Telefoon: 015-2146636 / 070-3458563 

julianalaan@zokinderopvang.nl   

info@zokinderopvang.nl  

 

Smallsteps Kinderopvang 

Postbus 586 

Contactpersoon: Barbara Wachtmeester 

Telefoon: 074-240 5577 / 06-113 50 439 

info@smalsteps.nl  

Barbara.wachtmeester@smallsteps.info 

 

Kinderdagverblijf Pippeloentje 

Herculesweg 10-12 

Telefoon: 015-2565017 

info@kinderdagverblijfpippeloentje.nl  

 

Kindercentrum Kiekeboe 

Cubalaan 1A 

Contactpersoon: Jacobine Schop 

Telefoon: 015-7851523 

info@kindercentrum-kiekeboe.nl 

 

SKD Kinderopvang 

Lodewijk van Deijsselhof 165 

Contactpersoon: Suzana Orlic 

Telefoon: 06-121 08 633 

info@skdkinderopvang.nl 

s.orlic@stichtingkinderopvangdelft.nl  
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