
 
 

 

Infoblad kinderopvang 

 
Maakt u gebruik van de kinderopvang? En heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Vraag dan de volledige 

kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst. Ook wijzigingen in het gebruik van de kinderopvang 

(meer/minder) of het stopzetten van de opvang moet u zelf melden aan de Belastingdienst. Er zijn 

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

kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Op www.belastingdienst.nl/toeslagen ziet u of u recht heeft 

op kinderopvangtoeslag. 

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

deze verklaring krijgt u hulp en een goedkoper tarief bij verschillende ondernemers voor kinderopvang. 

U krijgt de verklaring van uw consulent bij Werkse! Let er op dat u eerst de doelgroepverklaring regelt. 

En dan pas de kinderopvang. 

 
 

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 de maximumtarieven van de Belastingdienst. De 

tarieven zijn: 

http://www.belastingdienst.nl/toeslagen


 

 

 
 

Tarieven 2023 

 

• € 9,12 voor hele dagopvang 

• € 7,85 voor buitenschoolse opvang 

• € 6,85 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. 

 
 

Sociaal-medische indicatie 

 
Heeft u een sociaal-medische indicatie? Op www.delft.nl leest u wat dit voor u betekent. 

 

 
Speciale prijs- en productafspraken 

 
Er zijn kinderopvangorganisaties die speciale prijs- en productafspraken hebben gemaakt met de 

gemeente. Een overzicht vindt u op www.delft.nl. 

 
 

Uit welke vormen van kinderopvang kunt u kiezen? 

 
In Delft kunt u kiezen uit 4 vormen van kinderopvang: het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, 

peuteropvang of gastouderopvang. Welke vorm 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. Daar vindt u een actueel overzicht van 

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 08.00 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). 

http://www.delft.nl/
http://www.delft.nl/
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/


 

 

 
 

Buitenschoolse opvang 

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

schoolvakanties. 

 
 

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. 

http://www.delft.nl/
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