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Alle Arnhemse peuters kunnen sinds 1 januari 2021 maar liefst 46 weken per jaar gebruikmaken van peuterwerk. Dat is 

goed nieuws! Uit onderzoek blijkt namelijk dat een goede kwaliteit van én meer uren peuterwerk een grote bijdrage 

levert aan de optimale (taal)ontwikkeling van kinderen. 

 

Aanbod in 2021. 

Al onze locaties bieden in 2021 46 weken per jaar peuterwerk aan. Iedere peuter kan 14 uur per week komen spelen. De 

locaties zijn gesloten in de volgende weken: 

• week 17 (de eerste week van de meivakantie) 

• week 31, 32 en 33 (de tweede, derde en vierde week van de zomervakantie Regio Zuid)  

• week 52 en week 1 van 2022 (de kerstvakantie) 

In alle andere weken is je kind welkom bij ons.  

 

Peuterwerk met kinderopvangtoeslag. 

Het uurtarief voor peuterwerk in 2021 is € 9,15. Het is belangrijk dat je binnen 3 maanden nadat je kind is gestart, bij de 

belastingdienst je kinderopvangtoeslag aanvraagt. Vermeld daarbij het uurtarief én het aantal uren dat je kind naar het 

peuterwerk komt. Precies weten wat je gaat betalen? Met onze rekentool maak je eenvoudig een persoonlijke berekening.  

Voor ons peuterwerk ontvang je elke maand een factuur.   

 

Is je verzamelinkomen minder dan € 20.302 per jaar? Dan betaalt de gemeente Arnhem 7 van de 14 uur peuterwerk. Voor 

de andere 7 uur vraag je kinderopvangtoeslag aan. Zie bijlage 1.   

 

Peuterwerk met gemeentelijke subsidie. 

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heb je recht op peuterwerk met subsidie. Je betaalt dan een ouderbijdrage 

op basis van je verzamelinkomen. Zie bijlage 2.  

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Heeft je kind een VVE-indicatie via het consultatiebureau? Dan betaalt de gemeente Arnhem 7 van de 14 uur peuterwerk. 

In bijlage 1 zie je wat in jouw situatie van toepassing is.  

 

Vragen? 

Kijk op onze website bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Stuur een mail naar klantcontact@skar.nl of 

bel 0900 - 235 75 27. Wij helpen je graag!  

https://www.skar.nl/tarieven/rekentool
https://www.skar.nl/contact/veelgestelde-vragen
mailto:%20klantcontact@skar.nl
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Bijlage 1. 

Kijk op de website van de Belastingdienst of je recht hebt op kinderopvangtoeslag.  

Lees daarna in onderstaand overzicht welke situatie voor jou geldt. 

 

 

Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag Je hebt wel recht op kinderopvangtoeslag*** 

Je hebt een GelrePas* 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je krijgt 7 uur 

gratis van de gemeente. Over de andere 7 uur ontvang je een 

extra korting op de ouderbijdrage. 

Je hebt een GelrePas* 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je krijgt 7 uur 

gratis van de gemeente. Over de andere 7 uur ontvang je een 

extra korting op de ouderbijdrage. 

Je hebt een verzamelinkomen onder de € 20.302** 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je krijgt 7 uur 

gratis van de gemeente. Over de andere 7 uur betaal je een 

ouderbijdrage op basis van je verzamelinkomen. 

Je hebt een verzamelinkomen onder de € 20.302** 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je krijgt 7 uur 

gratis van de gemeente. Over de andere 7 uur vraag je 

kinderopvangtoeslag aan. 

 

Je hebt een verzamelinkomen boven de € 20.302 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je betaalt voor 

deze uren een ouderbijdrage op basis van je verzamelinkomen 

(zie bijlage 2). 

 

Je hebt een verzamelinkomen boven de 20.302 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je vraagt voor 

deze uren kinderopvangtoeslag aan. Het uurtarief voor 

peuterwerk is € 9,15. 

Je hebt een VVE-indicatie** 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je krijgt 7 uur 

gratis van de gemeente. Over de andere 7 uur betaal je een 

bijdrage op basis van je verzamelinkomen. 

Je hebt een VVE-indicatie** 

↓ 
Je peuter komt 14 uur per week en 46 weken. Je krijgt 7 uur 

gratis van de gemeente. Over de andere 7 uur vraag je 

kinderopvangtoeslag aan. 

 

 * Heb je een GelrePas en wil je in aanmerking komen voor de extra korting? Dan hebben we een kopie van de pas nodig. 

** Heb je een verzamelinkomen onder de € 20.302 of een VVE-indicatie en wil je in aanmerking komen voor 7 gratis uren? 

Dan hebben we je inkomensgegevens nodig. 

*** Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Vraag deze dan binnen 3 maanden na de start van je peuter zelf aan bij de 

Belastingdienst Toeslagen. Geef hierbij alleen de betaalde uren op (dus niet de gratis uren). 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag
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Bijlage 2. 

 

Gesubsidieerd peuterwerk 2021. 

 

Ouderbijdrage op basis van je verzamelinkomen. 

 

 

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2021 Ouderbijdrage per maand 2021 

GelrePas 
€ 20,43 

Je krijgt 7 uur per week gratis 

Lager dan € 20.302 
€  27,64 

Je krijgt 7 uur per week gratis 

€ 20.203 € 31.214 €  59,57 

€ 31.215 € 42.953 €  85,33 

€ 42.954 € 58.423 €  112,70 

€ 58.424 € 83.979 €  168,51 

€ 83.980 € 116.371 € 260,28 

€ 116.372 en hoger € 337,56 


