
www.kinderopvangwalcheren.nlinfo@skow.nl0118 - 61 45 32

De financiering van de peutergroepen is op twee manieren geregeld. Als jij en je eventuele partner allebei werken en/of een erkende 
opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Als je hier geen recht op hebt, betaal je 
een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Hoeveel je moet betalen voor de peutergroep hangt onder meer af van je inkomen. 

2 of 4 dagdelen
Kinderen gaan 2 dagdelen per week naar de peutergroep. Kinderen met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) komen  
4 dagdelen naar de peutergroep. Zij betalen alleen het eerste en tweede dagdeel. Het derde en vierde dagdeel zijn gratis. 

40 weken open
De peutergroepen zijn 40 weken per jaar open. Tijdens de schoolvakanties zijn de peuters vrij. De totale kosten voor 40 weken worden 
verspreid over 12 maanden gefactureerd.

Wel of geen luiers
Hieronder zie je de prijzen exclusief luiers. Als je kiest voor een contract inclusief luiers kost dit € 0,13 per uur extra.

Hieronder zie je de kosten voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. De prijsvoorbeelden geven weer wat ouders met een 
gezamenlijk inkomen van € 30.000 of € 60.000 netto per maand betalen, na teruggave van de kinderopvangtoeslag. 

 
 

 
 

 

Hieronder zie je de kosten voor ouders die een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen.

Kinderopvangtoeslag

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Peutergroep

Peutergroep extra dagdeel of in andere gemeente

Bruto

Bruto

Prijsvoorbeelden

Prijsvoorbeelden

Prijs  
per uur

€          9,12

Prijs  
per uur

€        10,68

Netto

Netto

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          0,60 €          0,44

Inkomen van € 30.000

1e kind > 2e kind

€          2,16 €          1,99

Netto

Netto

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          1,84 €         0,54

Inkomen van € 60.000

1e kind > 2e kind

€          3,40 €          2,09

Peutergroep Aantal uur per maand

2 dagdelen van 4 uur per week       26,67 uur

Peutergroep extra dagdeel of 
in andere gemeente Aantal uur per maand

1 dagdeel van 4 uur per week       13,34 uur

Eigen bijdrage per maand

Bruto 
gezinsinkomen

vanaf tot en met

€            - €    1.773

€    1.774 €    2.726

€    2.727 €    3.751

€    3.752 €    5.102

€    5.103 €    7.334

€    7.335 €   10.163 

€  10.164 en hoger

Voor twee dagdelen 
per week

Voor twee dagdelen 
per week

exclusief luiers inclusief luiers

€          9,60 €        13,08

€        12,28 €        15,74

€        26,40 €        29,88

€        41,08 €        44,54 

€        71,48 €        74,94 

€      121,34 €      124,80

€      161,34 €      164,80
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

peutergroep (2 tot 4 jaar)
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