
  

 

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.   

501Tarieven peutergroepen gemeente Woerden 2020 
 

 Maandtarief voor een 

ochtend per week* 

Uur per maand Uurprijs 

Kinderopvangtoeslag en 
peuteropvangtoeslag 

€ 153,17 16,67 uur  € 9,19 

VVE** €30,66 voor 10 uur per 

week (2 dagdelen) 

  

Peutergroep Jan de Bakker: 

Kinderopvangtoeslag en 

peuteropvangtoeslag 

€ 107,22 11,67 uur  € 9,19 

VVE** €30,66 voor 3 dagdelen 

per week 

  

*) De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis, en zullen 12  keer per jaar worden afgeschreven. 

**) Voor een VVE plaats is een indicatie van het consultatiebureau noodzakelijk 

 
Kinderopvangtoeslag 

De minimale plaatsingsleeftijd is 2 jaar. Aantal dagdelen naar keuze. Voor deze opvangvorm kan 

kinderopvangtoeslag aangevraagd worden (peutergroep valt onder dagopvang). Meer informatie over 

kinderopvangtoeslag vindt u op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. 

 

Rekentool 
Bent u benieuwd naar een indicatie van uw netto kosten voor de kinderopvang? Maak dan gebruik 

van onze rekentool.  

 

Peuteropvangtoeslag  

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor een plaatsing met 

gemeentelijke subsidie (peuteropvangtoeslag) van de gemeente Woerden. Hiervoor gelden een aantal 

voorwaarden:  

 uw kind is tussen 2,5 en 4 jaar  

 u en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Woerden  

 de peuteropvang locatie is in de gemeente Woerden  

 uw gezamenlijke inkomen is niet hoger dan € 80.000 op jaarbasis  

 de peuteropvangtoeslag geldt voor maximaal 5 uur per week 

 

Meer informatie en om peuteropvangtoeslag aan te vragen verwijzen we u door naar: 

https://www.woerden.nl/inwoners/scholen-en-kinderopvang/peuteropvangtoeslag 

 

VVE opvang 

Als u in aanmerking komt voor een VVE plek dan ontvangt Kind & Co, naast de inschrijving van uw 

kind, vanuit de GGD een VVE verklaring. Op basis van uw inschrijving en de verklaring van de GGD, 

ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod wanneer er een plaatsingsmogelijkheid is. Met dit aanbod 

moet u ook een aanvraag bij de gemeente Woerden doen en als de gemeente de aanvraag heeft 

behandeld, dan kunnen wij u een overeenkomst aanbieden. Voor meer informatie verwijzen we u 

door naar: 

 

https://www.woerden.nl/inwoners/scholen-en-kinderopvang/bijdrage-voor-en-vroegschoolse-educatie 
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