
Hoe ga je om met kinderopvang bij inburgering?

Meer informatie:

 vng.nl/inburgering 

 divosa.nl/voi

 divosa vraag en antwoord

Bepaal tijdens de brede intake de noodzaak en omvang  
van kinderopvang en/of VVE: 
• Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar mét VVE-indicatie kunnen gebruik 

maken van VVE (meestal 16 uur per week).
•	 Zijn	er	mogelijkheden	voor	informele	opvang	 
(partner,	familie,	buren,	vrienden,	overig)?

•	 Is	er	extra	opvang	nodig	naast	de	VVE?	 
Of	heeft	het	kind	geen	VVE-leeftijd	en/of	VVE-indicatie?		

Zie aandachtspunten en tips regelen kinderopvang
!

?
?
?

Brede intake

•	 Bepaalt	de	situatie	van	de	ouder	wie	er	meebetaalt	 
in	de	kosten	kinderopvang?	Bekijk het stroomschema

•	 Valt	aanvragen	van	kinderopvangtoeslag	buiten	de	taak	 
financieel	ontzorgen	binnen	de	Wet	inburgering	2021?	

•	 Zijn	wijzigingen	in	de	kinderopvang	(uren/opvangsoort)	 
en/of	persoonlijke	situatie	van	invloed	op	de	eigen	bijdrage	 
en	het	recht	op	kinderopvangtoeslag?	

Zie aandachtspunten en tips regelen kinderopvangtoeslag!

Financieel ontzorgen

Kinderopvang is een belangrijke rand 
voorwaarde bij het uitvoeren van de Wet  
Inburgering 2021. Een inburgerings plichtige 
kan niet het gewenste inburge rings traject 
volgen als er kinderen zonder opvang thuis 
zitten of kinderen meegaan naar onderdelen 
van de inburgering. Alle inburgerings plichtige 
ouders, waarbij een leerroute is vastgesteld, 
hebben recht op kinder opvangtoeslag.

Verkenning	van	de	inzet	voor	Voor-	en	Vroeg-
schoolse	Educatie	(VVE)	is	een	verplichte	taak	
van	de	gemeente	binnen	Wet	Inburgering	2021.	
Kinderopvang	is	geen	verplicht	onderdeel	
van	de	brede	intake,	echter	wordt	er	wel	
geadviseerd	dit	hierin	mee	te	nemen.
 

 Voor- en Vroegschoolse  
 Educatie (VVE)

 Wet Inburgering 2021

Gemeentelijke taken en aandachtspunten  
bij inzet kinderopvang voor inburgeringsplichtigen

http://vng.nl/inburgering
http://divosa.nl/voi
https://www.divosa.nl/wet-inburgering-vraag-en-antwoord#kinderopvangtoeslag
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2022-04-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2022-04-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044770/2022-01-01


Situatie ouder(s) Financiering Instantie

• Tweeverdieners

• Alleenstaande ouder, 
werkend of studerend

• Kinderopvangtoeslag 
 www.toeslagen.nl • Toeslagen

• SMI via gemeente 

• Via gemeente
(onderwijs)

1 Toeslagen

2 Tegemoetkoming 
via gemeente 
(lokale beleidsvrijheid)

• Kind  0-2 jr 
of
• > 4 jr BSO

• Geen recht op toeslagen
• Evt. opvang op sociaal 

medische indicatie  SMI

• Gemeentelijke peuterplaats 
2 dagdelen per week

• Indicatie VVE? 2 extra dagdelen 
peuteropvang

• Kind  2-4 jr

Alleenstaande ouder:
• Inburgeringsplichtig; 
• Uitkeringsgerechtigd én volgt verplicht 

een re-integratietraject of scholingstraject

Of bovenstaande is van 
toepassing op beide ouders

1 Kinderopvangtoeslag 
  www.toeslagen.nl
 + 
2 Gemeentelijke tegemoetkoming in 

aanvulling op de kinderopvangtoeslag 
van de Toeslagen    

Eén of beide ouder(s):
• Uitkeringsgerechtigd, maar geen 

verplicht re-integratietraject of 
scholingstraject 

of

• Eén ouder werkt en één ouder 
heeft geen inkomen

zie overheid.nl

zie factsheet VNG

Stroomdiagram bijdrage kosten kinderopvang voor ouders
Er	zijn	4	kinderopvangregelingen.	 
De	situatie	van	ouder	bepaalt	wie	er	meebetaalt	in	de	kosten	kinderopvang.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2022-04-01/0
https://vng.nl/publicaties/factsheet-voor-beleidsmedewerkers-en-uitvoerders-van-smi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen


Aandachtspunten en tips  
regelen kinderopvang

l	 Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl staan alle 
geregistreerde	opvangorganisaties	en	gastouders.	 
Ouders	hebben	keuzevrijheid	en	tekenen	zelf	het	contract	 
met	de	opvangorganisatie.	

l	 Mobiliteit	ouders	inventariseren	(loop-	en/of	fietsafstand	tussen	
woon-	,	traject-,	en	kinderopvanglocatie).	Kinderopvang	passend	
maken	door	bijvoorbeeld	inzet	fietscursus	of	regelen	fietszitje.	

l	 Stijgende	wachtlijsten.	Tijdig	inschrijven	is	van	belang.	Dit	geldt	
met	name	voor	(ongeboren)	baby’s	en	voor	kinderen	in	de	leeftijd	
vanaf	4	jaar	die	van	dagopvang	naar	BSO	gaan.		

l	 Trajecttijden	in	overleg	met	trajectaanbieder	ombuigen	 
naar	beschikbare,	‘rustige’	dagdelen	opvang.	Op	woensdag	en	
vrijdag	zijn	de	wachtlijsten	bij	de	meeste	aanbieders	het	kortst.

l	 Het	is	aan	te	bevelen	ouders	voorlichting	te	geven	over	o.a.	 
de	kinderopvangmarkt,	soorten	opvang	en	type	contracten.	 
Alle	kinderopvangorganisaties	en	gastouders	die	staan	
ingeschreven	in	het	LRK	voldoen	aan	kwaliteitseisen.	Gemeenten	
wordt	aanbevolen	kaders	te	stellen	ten	aanzien	van	(afwijzen)	
aanbod	op	het	gebied	van	type	opvang	en	(reis)afstand.	

l	 Voorlichting	aan	ouders	over	de	(eventuele)	eigen	bijdrage.	 
Elke	kinderopvangregeling	heeft	eigen	voorwaarden	en	de	
hoogte	van	de	eigen	bijdrage	verschilt	per	regeling/opvangsoort.	
De	eigen	bijdrage	is	afhankelijk	van	het	inkomen,	het	aantal	
uren	opvang,	de	uurprijs	en	lokaal	beleid.	Gemeenten	hebben	
beleidsvrijheid	voor	het	vergoeden	van	de	eigen	bijdrage.	
Raadpleeg	de	lokale	beleidsregels.	

l	 Keuze	maken	in	soort	opvangcontract	(halve	of	hele	dagen,	
flexibel,	40-weken	of	52-weken	etc.).	Welk	contract	sluit	het	beste	
aan	bij	het	inburgeringstraject?	Wat	betekent	het	type	contract	
en	de	uurprijs	voor	de	eventuele	eigen	bijdrage?	

Het is aan te bevelen ouders begeleiding te 
bieden bij het regelen van formele kinderopvang. 
Ouders hebben keuzevrijheid en er is een breed 
aanbod met verschillende voorwaarden. 

!

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/


!

Aandachtspunten en tips  
regelen kinderopvangtoeslag

l	 Begrip	toeslagpartner	is	bij	Belastingdienst	anders	dan	bij	
gemeente.	Een	ouder	kan	voor	de	gemeente	als	alleenstaand	
worden	gezien,	maar	bij	de	Belastingdienst	een	toeslagpartner	
hebben	(bijvoorbeeld	partner	in	buitenland).	 
Toeslagpartner: een partner die meetelt voor de toeslagen 
(belastingdienst.nl)

l	 Partner	buiten	EU,	dan	geen	recht	op	kinderopvangtoeslag.	
Voor	inburgeringsplichtige	ouders	geldt	dat:	Beide	ouders	(of	
toeslagpartners)	moeten	werken,	studeren,	re-integreren	of	een	
verplicht	inburgeringstraject	volgen	dat	is	aangeboden	door	
de	gemeente	of	bij	een	cursusinstelling	met	een	Blik	op	Werk	
keurmerk.	Indien	een	van	de	ouders	nog	in	het	buitenland	buiten	
de	EU/EER	verblijft	(bijvoorbeeld	in	het	land	van	herkomst),	is	er	
geen	recht	op	kinderopvangtoeslag	voor	de	inburgeringsplichtige	
ouder	in	Nederland.

l	 Kinderopvangtoeslag als uw partner in het buitenland  
woont (belastingdienst.nl)

l	 Nareizigers	/	terugvordering	ALO-kop		 
Terugvordering Alo-kop bij vergunninghouders | VNG

l	 Voorwaarden	recht	op	Kinderopvangtoeslag:	 
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? (belastingdienst.nl)

l	 Betalen	eigen	bijdrage	verplicht.	De	eigen	bijdrage	mag	ook	
door	gemeente	worden	betaald.

l	 Let	op:	Toeslagen	hanteert	maximale	uurprijzen.	Is	de	uurprijs	
hoger,	dan	is	er	sprake	van	een	hogere	eigen	bijdrage.	Raadpleeg	
de	lokale	beleidsregels	van	de	gemeente	of	de	eigen	bijdrage	
wordt	vergoed.

l	 Wijzigingen	dienen	tijdig	te	worden	doorgegeven	aan	Toeslagen	
(en	aan	gemeente	in	geval	van	vergoeding	eigen	bijdrage	
kosten	kinderopvang);	bijvoorbeeld	wijzigingen	trajecturen	of	
einde	traject,	wijziging	in	de	persoonlijke	situatie	(bijvoorbeeld	
samenwonen,	werk)	en/of	wijzigingen	in	de	opvang	(wijziging	in	
uren,	prijs	of	opvangsoort).

l	 Proefberekening	eigen	bijdrage.	Proefberekening toeslagen 
2021 en 2022 (belastingdienst.nl)

l	 Gemeenten	en	maatschappelijke	dienstverleners	hebben	
de	mogelijkheid	om		TSP	(Toeslagen	Service	Punt)	of	TDV	
(Toeslagen	Dienstverlener)	van	de	Belastingdienst	te	worden	voor	
ondersteuning	bij	aanvraag	kinderopvangtoeslag.	Aanmelden	
hiervoor	kan	via	toeslagen.dienstverlener@toeslagen.nl. 

Het is niet verplicht, maar wel aan te bevelen 
begeleiding te bieden bij de financiële 
administratie rondom kinderopvang, zoals  
de aanvraag kinderopvangtoeslag en  
eventuele gemeentelijke tegemoetkoming. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-en-buitenland/partner-woont-in-buitenland/partner-woont-in-het-buitenland
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-en-buitenland/partner-woont-in-buitenland/partner-woont-in-het-buitenland
https://vng.nl/nieuws/terugvordering-alo-kop-bij-vergunninghouders
https://vng.nl/nieuws/terugvordering-alo-kop-bij-vergunninghouders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
mailto:toeslagen.dienstverlener%40toeslagen.nl?subject=


Definitie kinderopvang

Waar	de	term	‘kinderopvang’	wordt	gebruikt,	wordt	 
zowel	kinderopvang,	buitenschoolse	opvang	als	 
gastouderopvang	bedoeld.	

VVE	staat	voor	Voor-	en	Vroegschoolse	Educatie.	 
VVE	is	onder	andere	gericht	op	taalontwikkeling	van	het	kind.	 
Het	doel	van	VVE	is	om	mogelijke	achterstanden	tegen	te	 
gaan	en	ervoor	te	zorgen	dat	kinderen	goed	voorbereid	 
worden	op	de	basisschool.
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