
Tilburgse Peutervoorziening: wat houdt het in?

Infoblad

Alle peuters in Tilburg kunnen samen spelend leren. Het maakt geen verschil meer of ouders wel of niet werken of studeren. 
De gemeente Tilburg geeft subsidie - via organisaties - aan ouders van peuters die naar locaties gaan die voldoen aan het Tilburgs 
Kwaliteitskader. Wij zijn één van die locaties.
Op de achterzijde van dit infoblad worden de belangrijkste begrippen toegelicht.

Voor wie is de peutervoorziening?
De peutervoorziening is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Onze professionele goed opgeleide pedagogisch medewerkers zorgen 
ervoor dat alle kinderen zich op hun gemak voelen, contact maken met elkaar en zich op een speelse manier in hun eigen tempo 
kunnen ontwikkelen. 

Speciale programma’s
We werken met een vaste dagopbouw. Ook het eten van lunch en fruit hoort hier bij; deze hoef je niet mee te nemen. We werken met 
speciale programma’s (zogenaamde VVE programma’s) die ons helpen om de ontwikkeling extra te stimuleren. Zo bereidt je kind 
zich al een beetje voor op de basisschool en maakt straks makkelijker de overstap naar groep 1.

Vriendschap
Minstens zo belangrijk in de voorbereiding op school zijn de vriendschappen die ontstaan tussen peuters. Bij ons maken ze 
kennis met hun toekomstige klasgenootjes wat ze zelfvertrouwen geeft in groep 1. En het is uiteraard ook  goed voor hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Openingstijden
De openingstijden van de peutervoorziening zijn gelijk aan die van de kinderdagopvang. Kinderen komen 2 dagdelen van elk 5,5 uur. 
De breng- en haalmomenten zijn ruim, vaak anderhalf tot twee uur. Informeer op de locatie van je keuze naar de exacte openingstijden. 

Aantal weken per jaar
De gemeente Tilburg geeft subsidie voor 40 weken peutervoorziening per jaar. Op locaties waar kinderen vanaf nul jaar opgevangen 
worden heb je de mogelijkheid om dit contract uit te breiden naar 52 weken per jaar. Let op: De subsidie geldt dan alleen over 
40 weken en voor 2 dagdelen (voor kinderen met indicatie 3 dagdelen). Sommige locaties kiezen daarnaast ook nog voor een 
tussenvariant van 8 weken vakantieopvang in combinatie met de 40 weekse peutervoorziening. Informeer op de locatie van je keuze 
naar de mogelijkheden.

Meer informatie:
• Het infoblad ‘Wat moet ik regelen’ legt uit welke stappen je moet zetten om je peuter te 

laten deelnemen
• Op het infoblad ‘Wat kost de peutervoorziening’ vind je meer info over de kosten
• Op het infoblad Peutervoorziening zie je op hoeveel dagdelen subsidie je kind recht heeft
• 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



Tilburgs Kwaliteitskader 
Aanvullende kwaliteitseisen van de gemeente Tilburg bovenop de landelijke kwaliteitseisen in de wet Harmonisatie en Peuterspeelzaalwerk. 

 

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.

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 kindje 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, 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.

Wat kost deze peutervoorziening? 
Kijk voor de kosten op het Infoblad Wat kost de Peutervoorziening en voor actuele prijzen op de website. Hierop staat ook een handige 

rekentool waarmee je direct je netto kosten per maand kunt berekenen. 

Wat moet ik regelen voor deze peutervoorziening?
Kijk op het infoblad Wat moet ik regelen welke stappen je moet zetten om je kind te laten deelnemen.

Begrippen en veelgestelde vragen


