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REKENVOORBEELDEN
Voorbeeld 2 Voorbeeld 3

* Dit is het maximale uurtarief voor een peutervoorziening in 2021. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. 
Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Twee-oudergezin. Beide ouders werken. Komen 
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Een-oudergezin. Ouder werkt of studeert niet. 
Komt in aanmerking voor een bijdrage

van de gemeente.

Inkomen
€ 20.000,-

Inkomen
€ 15.000,- Inkomen

€ 17.000,-

3 dagdelen
kinderopvang

3 dagdelen
kinderopvang

De ouderkosten voor de peutervoorziening 
zijn per maand 36,66 uur x € 8,52* =

€ 312,34
De ouders krijgen hiervoor per maand, op 

basis van hun verzamelinkomen, 90,5% 
van de kosten vergoed =

€ 280,68

De ouderkosten voor de peutervoorziening 
zijn per maand 36,66 uur x € 8,52* =

€ 312,34
De ouder krijgt per maand, op basis
van het verzamelinkomen, 96% van

de kosten vergoed =
€ 297,74

=  16,5 uur per week (3x5,5 uur)
=  40 weken per jaar
= 660 uur per jaar (16,5x40) waarvan 220
 uur voor rekening van de gemeente
= 440 uur per jaar voor rekening van de
 ouders (660-220)
= 36,66 uur per maand voor rekening van

de ouders (440:12)

De kosten voor de peutervoorziening zijn 
per maand 36,66 uur x € 8,52* =

€ 312,34
De ouders krijgen per maand, op basis 

van hun verzamelinkomen, 87,5% van de 
kosten vergoed =

€ 271,38

Voorbeeld 4

Twee-oudergezin. Een ouder werkt. Komen in 
aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

Inkomen
€ 40.000,-

Inkomen
€ 0,-

2 dagdelen
kinderopvang

= 11 uur per week (2x5,5 uur)
= 40 weken per jaar
= 440 uur per jaar (11x40)
= 36,66 uur per maand (440:12)

U BETAALT ELKE MAAND 
VOOR DE 

PEUTERVOORZIENING

€ 40,97

U BETAALT ELKE MAAND 
VOOR DE 

PEUTERVOORZIENING

€ 31,66

U BETAALT ELKE MAAND 
VOOR DE 

PEUTERVOORZIENING

€ 14,61

Voorbeeld 1

Een-oudergezin. Ouder werkt of studeert. 
Komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Inkomen
€ 49.000,-

2 dagdelen
kinderopvang

De kosten voor de peutervoorziening 
zijn per maand 36,66 uur x € 8,52* =

€ 312.34
De ouder krijgt per maand, op basis van 

het verzamelinkomen, 83,3% van de 
kosten vergoed =

€ 258,35

=  11 uur per week (2x5,5 uur)
=  40 weken per jaar
=  440 uur per jaar (11x40) 
=  36,66 uur per maand (440:12)

U BETAALT ELKE MAAND 
VOOR DE 

PEUTERVOORZIENING

€ 53,99

=  16,5 uur per week (3x5,5 uur)
=  40 weken per jaar
= 660 uur per jaar (16,5x40) waarvan 220
 uur voor rekening van de gemeente
= 440 uur per jaar voor rekening van de
 ouder(s) (660-220)
= 36,66 uur per maand voor rekening van

de ouder(s) (440:12)




