
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven peuterwerk 2023 
Gemeente Arnhem 
 

Peuterwerk heeft als doel om ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en 

waar nodig effectief te bestrijden. Dit doen we door in samenwerking met scholen en gemeenten 

te werken aan het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen. 

 

✓ Spelend leren via methoden voor (vroeg- en) voorschoolse educatie (VE) 

✓ Methoden afgestemd met samenwerkende basisschool 

✓ Gericht op sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling en taal- en rekenontwikkeling 

✓ 4 dagdelen per week, 2 dagdelen in overleg 

✓ Extra aandacht voor ontwikkeling als optimale voorbereiding op de basisschool 
 

Uren per week Weken per jaar * Uurtarief 

4 dagdelen (in totaal 15 uur) 43 € 10,10 

 

De kosten voor peuterwerk zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de subsidies die per 

gemeente verschillen. Bijna alle gemeenten maken onderscheid tussen ouders die recht hebben op 

kinderopvangtoeslag en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op de volgende 

pagina kun je zien welke situatie op jou van toepassing is. 

  



Bereken jouw kosten 
Heb je recht op kinderopvangtoeslag? 

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag; een tegemoetkoming van de 

overheid in jouw kosten. Of je recht hebt op toeslag, kun je nagaan op de website van de 

Belastingdienst. 

Wanneer je recht hebt kinderopvangtoeslag, krijg je een inkomensafhankelijke bijdrage van de 

Belastingdienst. Wil je weten wat je precies gaat betalen? Je maakt eenvoudig een persoonlijke 

berekening met onze rekentool. 

 

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag of heb je een Gelrepas?  

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst? Dan draagt de gemeente mogelijk 

bij aan de kosten voor peuterwerk. Je betaalt zelf een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk 

van het gezamenlijke toetsingsinkomen. 

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen 2023 

Bereken jouw toetsingsinkomen 

Netto eigen bijdrage per maand bij een afname 

van 15 uur per week* 

Van Tot 1e kind 2e kind 

Gelrepas 
€ 14,01  Je krijgt 7.5 uur 

per week gratis 

€ 14,01 Je krijgt 7.5 uur 

per week gratis 

 lager dan*   €               21.278  

€ 36,01  Je krijgt 7.5 uur 

per week gratis 

€ 36,01 Je krijgt 7.5 uur 

per week gratis 

 €                  21.279   €               32.715  € 77,40  € 74,18  

 €                  32.716   €               45.018  € 105,89  € 79,01  

 €                  45.019   €               61.231  € 135,45  € 80,09  

 €                  61.232   €               88.015  € 196,73  € 92,99 

 €                  88.016   €             121.965  € 297,24  € 115,56  

 €                121.966   en hoger  € 377,86  € 169,85  

*Dit betreft een indicatieve berekening waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.   
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag
https://www.skar.nl/tarieven/rekentool
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen


Heb je een VE-indicatie? 

Heeft je kind een VE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan betaalt de gemeente 

Arnhem 7.5 uur van de 15 uur peuterwerk.  

Als je peuter een VE-indicatie heeft, zijn er 2 mogelijkheden: 

• Je hebt wel recht op kinderopvangtoeslag. Je krijgt 7.5 uur gratis van de gemeente. Over de 

andere 7.5 uur vraag je kinderopvangtoeslag aan.  

• Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag. Je krijgt 7.5 gratis van de gemeente. Over de 

andere 7.5 uur betaal je een bijdrage op basis van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Zie 

onderstaande tabel. 

Gezamenlijk toetsingsinkomen 2023 

Bereken jouw toetsingsinkomen 

Netto eigen bijdrage per maand bij een afname 

van 7  uur per week* 

Van Tot 1e kind 2e kind 

Lager dan €               21.278 € 36,01 € 36,01 

€                  21.279    €               32.715 € 38,70 € 37,09 

 €                  32.716   €               45.018  € 52,94  € 39,51 

 €                  45.019   €               61.231  € 67,73  € 40,04  

 €                  61.232   €               88.015  € 98,36  € 46,49  

 €                  88.016   €             121.965  € 148,62  € 57,78  

 €                121.966   en hoger  € 188,93  € 84,93  

*Dit betreft een indicatieve berekening waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Toelichting  

• De rijksnorm voor peuterwerk is € 9,12 per uur. Dit is het bedrag waarmee de 

kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.  

• In 2023 wordt in deze gemeente geen peuterwerk aangeboden in week 1 (kerst), week 8 

(voorjaar), week 17 (mei), week 30, 31, 32, 33 (zomer), week 42 (herfst) en week 52 (kerst) 

• Het peuterwerk factureren we in 12 maanden. 

• Bekijk op skar.nl/locaties de locaties die peuterwerk aanbieden met de actuele dagdelen en 

tijden. 

• Heb je een vraag? Bekijk op skar.nl onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op. 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen
https://www.skar.nl/locaties
https://www.skar.nl/contact/veelgestelde-vragen
https://www.skar.nl/contact/contact

