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Wat kost peuteropvang bij Up?
 

Hoeveel peuteropvang kost, hangt 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. 

Hoeveel je zelf betaalt, hangt af van je inkomen, of je een 

verwijzing hebt van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) en of je in het bezit bent van een Ooievaarspas 

(Den Haag).
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Gemeente Den Haag

Kosten peuteropvang
Hieronder staan voor de peuteropvang de verschillende situaties vermeld,

welke dagen vergoed worden door de Gemeente Den Haag en wat je als ouder zelf 

moet bijdragen. Liever gelijk in beeld wat je nettokosten per maand zijn in 2021? 

Bereken je netto maandkosten op onze website >>

Met een verwijzing van het CJG:

Recht op kinderopvangtoeslag?

Heb je een Ooievaarspas?

Ja

Kosten

Nee

Kosten
Bruto uurtarief € 8,46 

Voor de eerste 2 dagdelen (de 
eerste 320 uur) betaal je een 

inkomensafhankelijke bijdrage*.

Deze bijdrage wordt aangevuld 
met kinderopvangtoeslag.

De extra 2 dagdelen worden 
door de gemeente betaald.

Je kind komt 4 dagdelen (16 uur) per week naar onze peuteropvang.

Dan betaalt de Gemeente Den Haag de eigen
(inkomensafhankelijke) bijdrage voor je.

Bruto uurtarief € 8,46 

Voor de eerste 2 dagdelen (de 
eerste 320 uur) betaal je een 

inkomensafhankelijke bijdrage*. 

Deze bijdrage wordt aangevuld
met een gemeentelijke bijdrage.

De extra 2 dagdelen worden 
door de gemeente betaald.

Zonder verwijzing van het CJG

Recht op kinderopvangtoeslag?

Heb je een Ooievaarspas?

Ja

Kosten

Nee

Kosten
Bruto uurtarief € 8,46 

Voor de 2 dagdelen (320
uur per jaar) betaal je

een inkomensafhankelijke
bijdrage*. Deze bijdrage

wordt aangevuld met
kinderopvangtoeslag.

Je kind komt 2 dagdelen (8 uur) per week naar onze peuteropvang.

Dan betaalt de Gemeente Den Haag de eigen
(inkomensafhankelijke) bijdrage voor je.

Bruto uurtarief € 8,46 

Voor de 2 dagdelen (320
uur per jaar) betaal je

een inkomensafhankelijke
bijdrage*. Deze bijdrage

wordt aangevuld met een
gemeentelijke bijdrage.

 Samenspel Den Haag Voor Samenspel betaal je geen eigen bijdrage. * zie ouderbijdragetabel op pagina 4

https://www.upkinderopvang.nl/kosten-berekenen/
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Ouderbijdragetabel Den Haag

Ouderbijdrage Gemeente Den Haag



5

Gemeente Rijswijk

Kosten peuterspeelschool
in Rijswijk
Hoeveel peuteropvang kost, hangt 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. Hoeveel 
je zelf betaalt, hangt ervan af of je een 
verwijzing van het CJG hebt.
 
Speelstart
Voor Speelstart betaal je eenmalig een 
vast bedrag van € 10 (ouder en kind).

Bereken je netto kosten 
Wil je weten wat je netto per maand betaalt voor je peuteropvang in 2021?
Bereken je netto maandkosten op onze website

Met 
een verwijzing
van het CJG:

Je betaalt een vast 
bedrag per maand.

Bereken op onze website 
wat komend jaar voor jou de 

kosten zijn >>

Je kind komt 4 dagdelen (16 uur) 
per week naar onze 

peuteropvang.

Zonder
verwijzing van het CJG

Recht op kinderopvangtoeslag?

Ja

Kosten

Nee

Kosten
Bruto uurtarief € 9,04 

Voor de 2 dagdelen 
(320 uur per jaar) betaal je

het bruto uurtarief. 
Voor een deel van deze kosten 

ontvang je kinderopvangtoeslag. 

Je kind komt 2 dagdelen (8 uur) per week 
naar onze peuteropvang.

Voor de 2 dagdelen 
(320 uur per jaar) betaal je
een inkomensafhankelijke
bijdrage*. Deze bijdrage

wordt aangevuld met een
gemeentelijke bijdrage.

* zie ouderbijdragetabel op pagina 6.
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Gemeente Rijswijk
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Ouderbijdragetabel Rijswijk


