
 
Recht op kinderopvangtoeslag als u een re-integratietraject, verplichte 

inburgeringcursus of studie volgt  

Als u een traject naar werk volgt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. U moet hiervoor 

aan specifieke eisen voldoen. In ieder geval moet u een re-integratietraject, verplichte 

inburgeringcursus of studie volgen. Op www.toeslagen.nl staan alle voorwaarden waaraan u moet 

voldoen voor kinderopvangtoeslag.  

U heeft recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u een re-integratietraject, studie of 

verplichte inburgeringscursus volgt. Per maand heeft u recht op maximaal 230 uur 

kinderopvangtoeslag per kind. Deze 230 uur is ongeacht het aantal dagen per week dat u 

deelneemt aan een traject naar werk. Heeft u na afloop van uw re-integratietraject, studie of 

verplichte inburgeringscursus minder uren opvang gebruikt dan waarop u recht heeft, dan mag u 

die resterende uren gedurende de rest van het jaar gebruiken.  

U kunt voor meerdere  trajecten in een jaar toeslag ontvangen. Kinderopvangtoeslag aanvragen 

voor een tweede of volgend traject werkt op dezelfde manier als voor het eerste traject. Pas na de 

start van een traject bouwt u weer recht op uren kinderopvangtoeslag op.  

Een paar voorbeelden: 

1. Als u bijvoorbeeld drie maanden een re-integratietraject, studie of de cursus volgt, bouwt u 

in die maanden recht op voor 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind.  

2. U volgt een re-integratietraject, studie of cursus en uw partner werkt. Het recht op 

kinderopvangtoeslag is in dit geval gekoppeld aan de uren die uw partner werkt. Gaat het 

kind naar de dagopvang dan is dit 140 procent van de uren en voor schoolgaande kinderen 

is dit 70 procent van de uren ten behoeve van buitenschoolse opvang. Maximaal heeft u 

recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind. 

3. U werkt in deeltijd en studeert in deeltijd. Voor u geldt de meest gunstige situatie (dat is 

ofwel kinderopvangtoeslag op grond van gewerkte uren ofwel in verband met het volgen 

van scholing of opleiding). Dit is in 2013 uw recht op toeslag als student in de maanden dat 

u studeert. 

  

Wijzigingen in de situatie 

Verandert er iets in uw re-integratietraject, cursus of studie? Bijvoorbeeld u stopt ermee, gaat een 

andere cursus volgen of het aantal uren opvang wordt minder? Geef het dan meteen door via Mijn 

toeslagen op www.toeslagen.nl. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het bijhouden van uw recht op toeslag en het stopzetten van de toeslag.   

Als u stopt met uw traject, houdt uw recht op kinderopvangtoeslag ook op. Het is daarom 

belangrijk dat u de kinderopvangtoeslag ook stopzet aan het einde van uw traject. Te veel 

ontvangen toeslag moet u terugbetalen. 

 

 De Belastingdienst controleert ieder kwartaal of u nog aan de voorwaarden voor het recht op 

kinderopvangtoeslag voldoet. Als u niet meer bij hen staat geregistreerd, ontvangt u een brief van 

de Belastingdienst hierover. Het is mogelijk dat u nog wel gebruik kan maken van kinderopvang als 

u in de maanden dat u een traject volgde, minder uren heeft gebruikt dan waar u recht op heeft. 

Dat kan omdat u resterende uren, waarvoor u tijdens uw traject recht hebt opgebouwd, de rest 

van het jaar nog mag gebruiken. 

 
Meer informatie? 

Als u vragen heeft, kunt u bellen met 1400 (Informatie Rijksoverheid).  Kijk ook op 

www.toeslagen.nl of www.rijksoverheid.nl.  
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