
 

INFO EN TARIEVEN PEUTERWERK 

EN VVE IN DE GEMEENTE ARNHEM 2019 
 

 

Peuterwerk met kinderopvangtoeslag 

De overheid heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd om hogere kosten (door de Wet 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) te compenseren: het maximale uurtarief waarover 

kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd is verhoogd en de inkomenstabellen zijn 

aangepast. Het uurtarief voor peuterwerk met kinderopvangtoeslag bij Skar is in 2019 € 8,56. 

Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen of u in aanmerking komt voor 

kinderopvangtoeslag. Is dat het geval? Geef dan het nieuwe uurtarief door aan de 

Belastingdienst, zodat u in januari direct het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt. 

Verdient u minder dan € 19.433,- per jaar? Dan komt de gemeente u extra tegemoet door de 

helft van de uren gratis aan te bieden, zie bijlage 1.  

 

Peuterwerk met gemeentelijke subsidie 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft uw kind recht op gesubsidieerd 

peuterwerk. Het peuterwerk bij Skar bestaat uit 3 dagdelen van 4 uur (uitzondering: De 

Werf). U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, zie bijlage 2. Verdient u minder 

dan 19.433,- per jaar? Dan komt de gemeente u extra tegemoet door de helft van de uren 

gratis aan te bieden, zie bijlage 1. 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

Heeft uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? Dan betaalt de gemeente 

Arnhem 6 uur per week. Dit geldt voor alle ouders. In bijlage 1 ziet u wat voor uw situatie van 

toepassing is. 

 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Onze medewerkers van klantadvies 

staan voor u klaar. Ze zijn te bereiken via klantcontact@skar.nl of 0900 235 75 27.  

 



 

 

Tarieven Peuterwerk en VVE in  

Arnhem 2019 
Bijlage 1  

Schematische weergave 

In het overzicht hieronder leest u wat voor uw situatie van toepassing is.  

Kijk op de website van de Belastingdienst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. 

U heeft wel recht op 
kinderopvangtoeslag* 

U heeft geen recht op 
kinderopvangtoeslag 

U heeft een Gelrepas 
↓ 
Uw peuter maakt gebruik van 12 uur per 
week peuterwerk. U ontvangt een extra 
korting op de ouderbijdrage voor 6 uur én 
krijgt 6 uur gratis van de gemeente Arnhem 
 

U heeft een Gelrepas 
↓ 
Uw peuter maakt gebruik van 12 uur 
peuterwerk. U ontvangt een extra korting op 
de ouderbijdrage voor 6 uur én krijgt 6 uur 
gratis van de gemeente Arnhem 
 

U heeft een inkomen onder de € 19.433 
↓ 
Dan krijgt u van de gemeente Arnhem 6 uur 
peuterwerk gratis. U vraagt 
kinderopvangtoeslag aan voor 6 uur 

U heeft een inkomen onder de € 19.433 
↓ 
Dan krijgt u van de gemeente Arnhem 6 uur 
peuterwerk gratis. Voor 6 uur betaalt u een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage.  

U heeft een inkomen vanaf € 19.434 
↓ 
U kunt gebruik maken van peuterwerk voor 
12 uur per week. U vraagt voor deze 
peuterwerkuren kinderopvangtoeslag aan. 
Het uurtarief voor peuterwerk is € 8,56 

U heeft een inkomen vanaf € 19.434 
↓ 
U kunt gebruik maken van peuterwerk voor 
12 uur per week. U betaalt voor al deze 
uren een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage (zie bijlage 2) 
 

U heeft een VVE-indicatie 
↓ 
U neemt uren af voor peuterwerk en vraagt 
hiervoor kinderopvangtoeslag aan. 
Daarnaast krijgt u van de gemeente 
Arnhem 6 uur gratis. 

U heeft een VVE-indicatie 
↓ 
Uw peuter krijgt 12 uur per week 
peuterwerk. Van deze uren betaalt u over 6 
uur een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage. De andere 6 uur krijgt u van 
de gemeente Arnhem gratis. 
 

* Wanneer u recht heeft op 

kinderopvangtoe-slag, vraagt u deze zelf 
aan bij de Belasting-dienst, binnen 3 
maanden na startdatum van peuterwerk 
over de betaalde uren. 

 
 
 

 

Bijzondere situatie Kindcentrum de Werf in Presikhaaf 

Bij Kindcentrum de Werf worden peuters 4 dagdelen van 3 uur geplaatst. Peuters met een 

VVE-indicatie krijgen er nog een 5e dagdeel van 3 uur bij. (Op onze andere locaties komen 

peuters 3 dagdelen van 4 uur).   



 

 

Bijlage 2 

Gesubsidieerd peuterwerk 2019 

Ouderbijdragetabel gemeente Arnhem 

Gezamenlijk toetsingsinkomen 

 gezin 2019 
Ouderbijdrage per maand 

Gelrepas  
€ 12,09 

6 uur per week extra gratis! 

  

lager dan  

 

€ 19.433  

€ 17,20 

6 uur per week extra gratis! 

 

€ 19.434 

 

€ 29.879 
€ 37,60 

 

€ 29.880 

 

€ 41.116 
€ 56,00 

 

€ 41.117 

 

€ 55.924 
€ 75,20 

 

€ 55.925 

 

€ 80.387 
€ 114,40 

 

€ 80.388 

 

€ 111.393 
€ 179,20 

 

€ 111.394 

 

en hoger 
€ 234,00 

 


