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Hieronder lees je meer over het aantal uren peuterwerk, de tarieven en de hoogte van jouw eigen bijdrage als ouder 

voor peuterwerk in de gemeente Arnhem in 2020. 

 

Aantal uren peuterwerk 2020. 

Iedere peuter in de gemeente Arnhem heeft recht op 14 uur peuterwerk per week, verdeeld over 4 dagdelen. Als ouder 

betaal je hierover een eigen bijdrage. Wat de hoogte van deze bijdrage is, hangt af van jouw persoonlijke situatie.  

 

Peuterwerk met kinderopvangtoeslag. 

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van de overheid in je kosten. Of jij 

recht hebt op toeslag, kun je nagaan op de site Belastingdienst.nl/toeslagen. De hoogte van je toeslag hangt af van de 

hoogte van je inkomen. Vraag je kinderopvangtoeslag aan? Geef dan in je aanvraag het uurtarief van 2020 door: € 8,88.  

 

Verdien je minder dan € 19.890,- per jaar? Dan betaalt de gemeente 7 van de 14 uur peuterwerk. Over 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. In dat geval betaal je een 

ouderbijdrage op basis van je inkomen. Zie bijlage 2.  

 

Verdien je minder dan € 19.890,- per jaar? Dan betaalt de gemeente 7 van de 14 uur peuterwerk. Over de andere 7 uur 

betaal je een ouderbijdrage op basis van je inkomen. Zie bijlage 1.  

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Heeft je kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau, dan betaalt de gemeente Arnhem 7 van de 14 uur peuterwerk. 

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

 

Vragen? 

Heb je nog vragen? Bel dan onze medewerkers van Klantadvies op nummer: 0900 235 75 27. Of stel je vraag via 

klantcontact@skar.nl. 

 

 

  

Peuterwerk 
Arnhem 2020. 

mailto:klantcontact@skar.nl
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Bijlage 1. 

 

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

Lees daarna in het overzicht hieronder 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. 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. Je krijgt 7 uur gratis van de 

gemeente. Over de andere 7 uur ontvang je een extra korting 

op de ouderbijdrage. 

Je hebt een inkomen onder de € 19.890 

↓ 

Je peuter komt 14 uur per week. Je krijgt 7 uur gratis van de 

gemeente. Over de andere 7 uur betaal je een ouderbijdrage 

op basis van je inkomen.  

Je hebt een inkomen onder de € 19.890 

↓ 

Je peuter komt 14 uur per week. Je krijgt 7 uur gratis van de 

gemeente. Over de andere 7 uur vraag je kinderopvangtoeslag 

aan. 

Je hebt een inkomen vanaf € 19.890 

↓ 

Je peuter komt 14 uur per week. Je betaalt voor deze uren een 

ouderbijdrage op basis van je inkomen (zie bijlage 2). 

Je hebt een inkomen vanaf € 19.890 

↓ 

Je peuter komt 14 uur per week. Je vraagt voor deze uren 

kinderopvangtoeslag aan. Het uurtarief voor peuterwerk is € 

8,88. 

Je hebt een VVE-indicatie 

↓ 

Je peuter komt 14 uur per week. Je krijgt 7 uur gratis van de 

gemeente. Over de andere 7 uur betaal je een bijdrage op 

basis van je inkomen.  

Je hebt een VVE-indicatie 

↓ 

Je peuter komt 14 uur per week. Je krijgt 7 uur gratis van de 

gemeente. Over de andere 7 uur vraag je kinderopvangtoeslag 

aan.  

 

 * 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 (niet de gratis uren).  
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Bijlage 2. 

 

Gesubsidieerd peuterwerk 2020. 

 

Ouderbijdrage op basis van je inkomen. 

 

 

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 

2020 

Ouderbijdrage per maand 

2020 

Gelrepas 
€  17,27 

Je krijgt 7 uur per week gratis 

Lager dan € 19.890 
€  24,27 

Je krijgt 7 uur per week gratis 

€ 19.891 € 30.581 €  52,27 

€ 30.582 € 42.082 €  73,73 

€ 42.083 € 57.238 €  96,60 

€ 57.239 € 82.276 €  143,27 

€ 82.277 € 114.011 € 220,73 

€ 114.012 en hoger € 285,60 


