
Diensten en tarieven VVE peuterwerk 2022

Kinderdagverblijf Het Kuikentje is een erkende VVE locatie. Een erkende VVE locatie dient aan extra
kwaliteitseisen te voldoen die zijn bepaald door de gemeente Arnhem en de Inspectie van Onderwijs.

Wilt u gebruik maken van het ontwikkelrecht van uw peuter of heeft uw kind een VVE indicatie
ontvangen? Dan bent u bij Het Kuikentje aan het juiste adres om uw kind aan een optimaal
ontwikkelingsprogramma te laten deelnemen.

Met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methodiek richten wij ons op de brede ontwikkeling van
de peuters en is extra aandacht voor de taal- rekenontwikkeling. We werken in thema’s die aansluiten op
de leefwereld van peuters waarbij gekeken wordt naar de individuele behoefte van uw peuter en is er
ruimte voor persoonlijke begeleiding en maatwerk. Wij streven naar een doorlopende ontwikkellijn met
het basisonderwijs en zorgen voor een overdracht als de peuter naar de basisschool gaat.

Peuterwerk pakket
Bij het aanbod voor Peuteropvang heeft u gedurende 42 weken per jaar opvang op 3 dagdelen per week
van 5 uur per dagdeel tijdens de schoolweken en tijdens de 1e 2 weken van de  zomervakantie* van de
regio Arnhem. Aanvullend kunt u 2 dagdelen van 5 uur per jaar in overleg extra inplannen voor uw
peuter.

Pakket Uren
per

week

Flex
dagdelen
per jaar

Aantal
uren

per jaar

Gemiddeld
uren per
maand

Ochtend
dagdeel

Middag
dagdeel

42 weken per jaar 15 2 x 5 uur 640 53,33 8:00 tot 13:00 13:00 tot 18:00

* De schoolvakanties voor regio Arnhem worden bepaald door de overheid. Raadpleeg de
volgende pagina voor de actuele vakantiedata:
https://www.hetkuikentje.nl/buitenschoolse-opvang/openingstijden/

Het uurtarief voor het peuterwerk bedraagt € 10,18 per uur.
In veel gevallen krijgt u een deel van de kosten vergoed via de gemeente of de Belastingdienst. Neem
hierover gerust contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies.

Peuterwerk met kinderopvangtoeslag
De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang. In veel gevallen heeft u recht op
kinderopvangtoeslag en ontvangt u een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de belastingdienst.
Wilt u weten wat uw eigen bijdrage per maand voor kinderopvang is? Maak dan een proefberekening op
de kostencalculator van de belastingdienst. Zo weet u wat u uiteindelijk zelf moet betalen.
Verdient u minder dan € 20.584,- per jaar of heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt de gemeente u
extra tegemoet door u de helft van de uren gratis aan te bieden.

Peuterwerk met gemeentelijke subsidie
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft uw kind recht op gesubsidieerde peuterwerk. U
betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Verdient u minder dan € 20.584,- per jaar of
heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt de gemeente u extra tegemoet door de helft van de uren
gratis aan te bieden.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? Dan betaalt de gemeente Arnhem 50% van
de uren per week. Dit geldt voor alle ouders.

https://www.hetkuikentje.nl/buitenschoolse-opvang/openingstijden/


Hieronder ziet u wat voor uw situatie van toepassing is

Heeft u wel recht op kinderopvangtoeslag
● U bent in het bezit van een gelrepas:

○ Uw peuter maakt gebruik van peuterwerk; Gemiddeld 53,33 uur opvang per maand  U
krijgt de helft van de uren peuterwerk gratis van de gemeente Arnhem;

○ U ontvangt een extra korting op de ouderbijdrage.
● U heeft een inkomen onder de € 20.584,-.

○ U krijgt de helft van het aantal uren peuterwerk (26,7 uur per maand) gratis van de
gemeente Arnhem;

○ U vraagt kinderopvangtoeslag voor de andere helft.
● U heeft een inkomen vanaf € 20.584,-.

○ U vraagt voor deze uren kinderopvangtoeslag aan.
● U heeft een VVE-indicatie.

○ U krijgt de helft van de uren peuterwerk (26,7 uur per maand) gratis van de gemeente
Arnhem;

○ Voor de overige uren peuterwerk vraagt u kinderopvangtoeslag aan.

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag
● U heeft een Gelrepas: Uw peuter maakt gebruik van peuterwerk; Gemiddeld 53,33 uur per

maand;
○ U krijgt de helft van de uren peuterwerk gratis van de gemeente Arnhem;
○ Voor de andere helft betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage;
○ U ontvangt een extra korting op de ouderbijdrage;

● U heeft een inkomen onder de € 20.584,-
○ U krijgt de helft van de uren peuterwerk (26,7 uur per maand) gratis van de gemeente

Arnhem;
○ Voor de andere helft betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage;

● U heeft een inkomen vanaf € 20.584,-
○ U betaalt voor alle uren peuterwerk een inkomensafhankelijke ouderbijdrage;

● U heeft een VVE-indicatie
○ Uw peuter maakt gebruik van peuterwerk gemiddeld 53,33 uur per maand;
○ U krijgt de helft van de uren (26,7 uur per maand) van de gemeente Arnhem gratis;
○ Over de andere helft van de uren peuteropvang betaald u een inkomensafhankelijke

ouderbijdrage;

In onderstaande tabel staat uw eigen bijdrage vermeld indien u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag en in aanmerking komt voor gesubsidieerde peuterwerk van de
gemeente Arnhem

Uw bijdrage voor
53,33 peuterwerk
per maand

U bent in het bezit van een Gelrepas € 42,00

Inkomen onder de € 20.584,- € 54,00

Inkomen tussen de € 20.585,- en € 31.648,- € 113,00

Inkomen tussen de € 31.649,- en € 43.550,- € 139,00

Inkomen tussen de € 43.551,- en € 59.235,- € 167,00

Inkomen tussen de € 59.236,- en € 85.146,- € 223,00

Inkomen tussen de € 85.147,- en € 117.989,- € 316,00

Inkomen meer dan € 117.990 € 391,00


