Kosten
peuteropvang
2019

Wat kost peuteropvang?
Up biedt peuteropvang (peuterspeelschool of peuterspeelzaal) aan
op schooldagen. Je kind mag twee keer per week komen, altijd op
vaste dagdelen in de ochtend en/of middag. Met een doorverwijzing van het consultatiebureau kan je kind soms meer dagdelen
naar de peuteropvang. Maar ook als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, kun je in de gemeente Den Haag kiezen voor meer
dagendelen peuteropvang.
Hoeveel peuteropvang precies kost, hangt dus af van je persoonlijke situatie en van de gemeente waarin je woont. Je betaalt een
deel van de kosten zelf en de Belastingdienst of de gemeente
betaalt het andere deel. Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag,
en hoeveel dat in jouw geval is, kan je bekijken op de site van de
Belastingdienst.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben, beginnen vaak al op
1,5 of 2 jarige leeftijd op Speelstart of Samenspel. Dat is een speelen leergroep voor jou en je kind. Het is leuk en leerzaam en een
opstapje naar de peuteropvang of peuterspeelschool.
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Gemeente Den Haag
Kosten peuteropvang en Samenspel in Den Haag
Voor peuteropvang betaal je een deel van de kosten zelf en de
Belastingdienst of de gemeente Den Haag betaalt het andere deel.
Hoeveel je zelf betaalt, hangt ervan of je een verwijzing hebt van het
consultatiebureau (CJG) óf in het bezit bent van een Ooievaarspas.
De gemeente Den Haag betaalt mee aan 2 dagdelen peuteropvang
per week. Of 4 dagdelen als je een verwijzing hebt van het consultatiebureau. Ook zonder verwijzing kun je toch kiezen voor 4 dagdelen,
dan betaal je de 2 extra dagdelen zelf. Ook als je recht hebt op
kinderopvangtoeslag.
Voor de speel- en leergroep Samenspel betaal je geen eigen bijdrage.

Peuteropvang met VVE*

2 dagdelen (6uur/week)

2 dagdelen extra (6 uur/week)

Met verwijzing Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag (CJG)
Zonder Ooievaarspas

bruto uurtarief €8,02

gratis

Met Ooievaarspas

met kinderopvangtoeslag:
bruto uurtarief €8,02 en de
gemeen- te betaal je eigen bijdrage
(zie ouderbijdragetabel Den Haag):
gratis

gratis

zonder kinderopvangtoeslag:
gratis
Zonder verwijzing CJG:
Zonder Ooievaarspas

met kinderopvangtoeslag:
bruto uurtarief €8,02

bruto uurtarief €8,02

zonder kinderopvangtoeslag:
zie ouderbijdragetabel Den Haag
Met Ooievaarspas

met kinderopvangtoeslag:
bruto uurtarief €8,02 en de
gemeen- te betaalt je eigen bijdrage
(zie ouderbijdragetabel Den Haag):
gratis

bruto uurtarief €8,02

zonder kinderopvangtoeslag:
gratis
Samenspel
Voor doelgroepkinderen
2-2,5 jaar en hun ouders

gratis

*)= Je faktuur over 12 maanden
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Gemeente Den Haag
Ouderbijdragetabel Den Haag
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Gemeente Rijswijk
Kosten peuterspeelschool, peuterspeelzaal en
Speelstart in Rijswijk
Voor peuterspeelschool/peuterspeelzaal betaal je een deel van de kosten zelf en de Belastingdienst of de gemeente Den Haag betaalt het
andere deel. Hoeveel je zelf betaalt, hangt ervan of je een
verwijzing hebt van het consultatiebureau (CJG).
Voor de speel- leergroep Speelstart betaal je eenmalig een vast
bedrag.

Peuteropvang met VVE*

3 dagdelen (10 uur/week)

Met verwijzing CJG

€10,00

Zonder kinderopvangtoeslag

zie ouderbijdragetabel Rijswijk

Met kinderopvangtoeslag

bruto uurtarief €8,69

Peuterspeelzaal

2 dagdelen (6 uur/week)

Zonder kinderopvangtoeslag

zie ouderbijdragetabel Rijswijk

Met kinderopvangtoeslag

bruto uurtarief €8,69

Peuterspeelzaal

1 dagdeel per week

Eenmalig voor de hele periode (ouder en kind)

€10,00

*)= Je faktuur over 12 maanden
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Gemeente Rijswijk
Ouderbijdragetabel Rijswijk
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