
                       

  
 
Tarievenoverzicht peuteropvang Twenterand 2021    
 

Er zijn diverse plaatsingsmogelijkheden: 

 

1. VVE peuteropvang: 
 

Een VVE-plaats bestaat uit 16 uur en wordt aangeboden in tenminste 3 dagdelen 

Voor de eerste 8 uur (2 dagdelen) betaalt u ouderbijdrage conform de ouderbijdrage tabel 

peuteropvang. Indien u in aanmerking komt voor een vergoeding volgens de regeling 

kinderopvang toeslag betaalt u de volledige uurprijs zelf, maar kunt u via de belastingdienst per 

maand een deel retour ontvangen, afhankelijk van uw inkomen.  

Voor de overige uren betaalt u geen ouderbijdrage of kosten. 

Het consultatiebureau stelt vast of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Indien dit zo is 

ontvangt u van hen een doorverwijzigingsbrief die u mee moet sturen met de aanmelding bij de 

peuteropvang. 

 

Wij bieden ook mogelijkheden voor VVE in het kinderdagverblijf op onze locaties in Twenterand. 

 

 

2. Gesubsidieerde peuteropvang:  
 
2 dagdelen peuteropvang per week met een ouderbijdrage conform de ouderbijdrage tabel 

peuteropvang. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze gesubsidieerde plaats is dat 

ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. 
 

De ouderbijdrage tabel peuteropvang per 1 januari 2021 gemeente Twenterand:  

 

 

Bij een 

jaarinkomen van 

Maandelijkse ouderbijdrage 

voor  

2 dagdelen 8 uur per 

schoolweek (40x) 

(Let op! in 12 maanden 

per jaar) 

Van Tot Eerste kind Tweede kind 

0 20.302 € 9,06 € 9,06 

20.302 31.214 € 11,20 € 9,60 

31.215 42.953 € 24,00 € 12,00 

42.954 58.423 € 37,60 € 12,26 

58.424 83.979 € 65,34 € 18,14 

83.980 116.371 € 110,94 € 28,54 

116.372 
en 

hoger 
€ 149,34 € 53,06 

 



 
3. Peuteropvang via de regeling kinderopvangtoeslag:  

 
2 dagdelen peuteropvang per week met een vergoeding volgens de regeling 

kinderopvangtoeslag. U betaalt de volledige uurprijs zelf, maar kunt via de belastingdienst per 

maand een deel retour ontvangen, afhankelijk van uw inkomen. Kinderen van ouders die beide 

werken (tweeverdieners) kunnen gebruik maken van dit aanbod.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
*In deze tarieven zijn niet de bedragen opgenomen die u terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van uw 
persoonlijke inkomenssituatie. Als u wilt weten hoeveel u zelf moet bijdragen, kunt u een proefberekening maken op 
www.toeslagen.nl. 

 

 

 

 

4. Dreumesgroep: 
 
Eén ochtend per week met een vaste maandelijkse vergoeding voor de onkosten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Klantenservice 0546-545070. 

 Voor 8 uur per 

schoolweek (40x) 

Kosten per maand* (Bruto) € 237,33.- 

Uurtarief* (Bruto) € 8,90 

Uren per maand (gemiddeld) 26,67 

 Voor 1,5 uur per 

schoolweek (40x) 

Kosten per maand € 5.- 

Uren per maand (gemiddeld) 5 

http://www.toeslagen.nl/

