
Wat kost de peutervoorziening?

Infoblad

Wat je uiteindelijk per maand gaat betalen voor de peutervoorziening hangt van een aantal zaken af:

• Je (gezamenlijke) jaarinkomen

• Het type contract waarvoor je kiest

• Je gewenste aantal dagdelen (let op de subsidie geldt voor twee, maximaal drie dagdelen per week)

Op de achterzijde van dit infoblad worden deze en volgende begrippen toegelicht

Rekenvoorbeelden 

Op het blad ‘Rekenvoorbeelden’ vind je de kosten voor 4 verschillende gezinssituaties. Daarin kun je zien dat 2 dagdelen met 

subsidie voor élk gezin bruto maandelijks hetzelfde kost. Wat je uiteindelijk zelf gaat betalen is minder en hangt af van de punten 

die we hierboven noemen. 

 

Belangrijk: ook als je géén recht hebt op kinderopvangtoeslag (omdat je niet werkt bijvoorbeeld) krijg je hetzelfde bedrag. 

Enige verschil is dat je het dan via de gemeente krijgt uitgekeerd in plaats van de Belastingdienst. Dit gaat via de 

kinderopvanglocatie; je betaalt dan alleen jouw/jullie deel aan deze locatie. Zie ook Infoblad ‘Wat moet ik regelen’.

Extra dagdelen en/of weken kinderopvang 

Het is uiteraard mogelijk om meer dan twee dagdelen of meer weken kinderopvang af te nemen. Deze vallen niet onder de subsidie maar 

hiervoor gelden de normale uurprijzen voor peuteropvang. 

Ouders mét recht op kinderopvangtoeslag kunnen over deze uurprijs toeslag aanvragen tot aan het zogenaamde fiscaal maximum. 

Ouders zónder kinderopvangtoeslag kunnen dit niet en betalen de volledige uurprijs zelf. Informeer bij je locatie naar de mogelijkheden 

of kijk op www.kindercreche.nl  voor de actuele prijzen voor aanvullende opvang en voor een handige rekentool.

Meer informatie:
• Op het infoblad Peutervoorziening zie je op hoeveel dagdelen subsidie je kind recht heeft

• Infoblad ‘Wat moet ik regelen’ legt uit welke stappen je moet zetten om je kind te laten 

deelnemen

• Wellicht spreek je de Nederlandse taal niet goed of kom je er niet uit met de informatie in dit 

pakket? Geen nood. Neem gerust contact op met de locatie dan gaan we je helpen.

• Algemene informatie over peutervoorziening in Tilburg:  

www.sbkinderopvang.nl/peuteropvang



Begrippen en veelgestelde vragen

BIJLAGE Peutervoorziening Tilburg

Kinderopvangtoeslag 
Een bijdrage in de kosten voor werkende of studerende ouders - van de Belastingdienst - voor de kosten die je maakt voor de 
opvang van je kind.  
 
Gemeentelijke bijdrage 
Een bijdrage in de kosten die je ontvangt van de gemeente als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag maar je kind wel recht 
heeft op een peutervoorziening met subsidie.

(Gezamenlijk) jaarinkomen  
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van je jaarinkomen. Bij de Belastingdienst noemen ze dit het 
‘(gezamenlijk) toetsingsinkomen’; soms ook wel verzamelinkomen genoemd. Gezamenlijk wil zeggen voor jou en je eventuele partner.  

Indicatie 
Kinderen met kans op taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een zogenoemde VVE-indicatie. 
Met de VVE-indicatie krijgen ouders voor hun peuter 5,5 uur extra peutervoorziening gratis; oftewel het derde dagdeel. 
De indicatie wordt aan ouders meegegeven bij de reguliere bezoeken aan het consultatiebureau, als het kind 14 of 24 maanden is.

Dagdelen 
Een aaneengesloten deel van de dag van 5,5 uur waarin je je kind naar de opvang mag brengen.

Mijn kind heeft een indicatie van het consultatiebureau.  Blijft deze indicatie bestaan? 
Ja, de indicatie voor je kind blijft geldig. Hierdoor heeft je kind recht op een extra gratis dagdeel van 5,5 uur peutervoorziening.  

Van wie krijg je een rekening?
Van de locatie voor peutervoorziening. Ouders met kinderopvangtoeslag krijgen daarnaast apart van de Belastingdienst hun 
kinderopvangtoeslag gestort; mits ze deze – op tijd-  hebben aangevraagd natuurlijk. 

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als beide ouders werken of als je een alleenstaande ouder bent die werkt. Ook als je aan de 
volgende voorwaarden voldoet heb je recht op kinderopvangtoeslag: je studeert, volgt een traject om werk te vinden of een verplichte 
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor de toeslagpartner. 
Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie.

Hoeveel uur peutervoorziening krijgt mijn kind?
Minimaal twee dagdelen van 5,5 uur, dus 11 uur per week. Voor peuters met een VVE-indicatie van het consultatiebureau is dat 3 
dagdelen, dus minimaal 16,5 uur per week.  
 
Mijn kind komt geen 5,5 uur, want ik breng ze pas vanaf 8.30 uur. Moet ik dan voor 5,5 uur betalen?
Ja, vanaf het moment dat een locatie open is worden er kosten gemaakt (denk aan medewerkers, huur, elektriciteit enz). 
Deze kosten worden eerlijk verdeeld tussen alle ouders. 

Kan ik 5,5 uur op een willekeurig tijdstip op de dag afnemen? 
Nee, afhankelijk van de plaats en mogelijkheden op de locatie kun je kiezen voor een ochtend of een middag dagdeel. 

Betaal ik meer of minder als ik recht hebt op kinderopvangtoeslag t.o.v. de gemeentelijke bijdrage? 
Of je wel/geen recht hebt op kinderopvangtoeslag heeft geen invloed op de uurprijs of het aantal uren waar je recht op hebt. 
Dit heeft alleen invloed op (de betaling van) je tegemoetkoming in de kosten. Voor de dagdelen met subsidie betalen alle 
ouders hetzelfde inkomensafhankelijke bedrag. Meer informatie hierover vind je in het Infoblad ‘Wat moet ik regelen voor 
de peutervoorziening?’ en de bijlage ‘Peutervoorziening Tilburg’.


