
Peuteropvang in de gemeente Westervoort: 
voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar!

Hoeveel kost de peuteropvang

U krijgt een deel van de kosten vergoed via de Belastingdienst of de 
gemeente Westervoort. Dit hangt af van de voorwaarden die voor u en uw 
kind van toepassing zijn.

Voor uw eigen persoonlijke situatie kunt u het beste een afspraak maken 
met één van de kinderopvangorganisaties.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Heeft uw peuter daarbij een VVE-verkaring?

Dan betaalt u het uurtarief van 
de peuteropvangorganisatie. 
Vraag zelf binnen 3 maanden 
kinderopvangtoeslag aan bij de 
Belastingdienst.

Uw kind kan dan 16 uur in de
week naar de peuteropvang.
De eerste 8 uur betaalt u zelf en
daarvoor kunt u kinderopvang-
toeslag ontvangen. De volgende 
8 uur betaalt de gemeente.

Uw kind kan dan 16 uur in de 
week naar de peuteropvang.
Over de eerste 8 uur betaalt u
een ouderbijdrage. De volgende
8 uur betaalt de gemeente.

De gemeente Westervoort betaalt 
8 uur per week peuteropvang. 
U betaalt over alle uren  
een ouderbijdrage aan de 
peuteropvangorganisatie. Dit is 
afhankelijk van uw inkomen.

Wist u dat... peuters die
naar de peuteropvang gaan:

• spelenderwijs leren om 
steeds meer zelf te doen?

• leren dat je soms eventjes
 op je beurt moet wachten én
 dat dat helemaal niet erg is?

• straks makkelijker wennen 
op de basisschool?

Ja Nee



Peuteropvang Peuteropvang voor iedereen. 
Daar gaan we voor!

Samen spelen, leren en zich zo goed 
mogelijk ontwikkelen. Dat verdient 
ieder kind! De peuteropvang is de 
juiste plek om de ontwikkeling van 
uw kind te stimuleren. Met taal, 
rekenen en bewegen. Kinderen leren 
samen spelen, delen en met elkaar 
omgaan. Zo gaat uw kind straks goed 
voorbereid naar de basisschool.

Soms is er wat extra’s nodig: VVE.
De gemeente Westervoort vindt dat ieder kind een kans verdient 
op een goede start op de basisschool. Soms heeft een kind wat 
meer hulp nodig bij de (taal)ontwikkeling om goed voorbereid 
te zijn op deze grote stap. Deze kinderen krijgen van het 
consultatiebureau een VVE-indicatie. VVE betekent Voor- en 
Vroegschoolse Educatie. Kinderen met een VVE-indicatie 
mogen al vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. Zij mogen twee 
extra dagdelen komen spelen en leren. De gemeente betaalt 
deze kosten. 

De kosten van de peuteropvang hangen af van uw inkomen en of 
uw kind extra hulp nodig heeft. De mogelijkheden leggen we voor 
u uit.  Zo weet u waar u recht op heeft en of u een toeslag krijgt 
van de gemeente of de belastingdienst. Neem contact op met de 
kinderopvangorganisatie van uw keuze om  een berekening te 
maken voor uw persoonlijke situatie. 

Gemeentelijke toeslag kinderopvang
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt  u 
gemeentelijke toeslag kinderopvang aanvragen. Op de volgende 
pagina vindt u meer informatie en rekenvoorbeelden.
Voorwaarden gemeentelijke toeslag kinderopvang:
• U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag.
• U woont in de gemeente Westervoort.
• U maakt gebruik van geregistreerde kinderopvang in de   
 gemeente Westervoort.
• Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar oud.

Recht op kinderopvangtoeslag
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een 
deel van de kosten van de opvang terugkrijgen via de 
Belastingdienst. U regelt dit zelf bij de Belastingdienst via 
de website www.toeslagen.nl. U kunt kinderopvangtoeslag 
aanvragen wanneer u voldoet aan deze voorwaarden:
• U én uw partner werken of volgen een opleiding of traject  
 naar werk.
• U maakt gebruik van geregistreerde kinderopvang.
of;
• U bent alleenstaande ouder en werkt of volgt een   
 opleiding of traject naar werk.
• U maakt gebruik van geregistreerde kinderopvang.

Meer weten?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw peuter? 
        Kom een keer op één van de locaties samen met uw kind. 
           Op www.westervoort.nl vindt u een overzicht van
              de locaties bij u in de buurt. Daarnaast kunt u bij het   
              consultatiebureau meer informatie krijgen.


