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Tarieven peuteropvang 2021 
In de gemeente Nijkerk verzorgt PCO Gelderse Vallei peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar op 
5 locaties: Kindcentrum De Koningslinde, Kindcentrum Holk-Galjoen, Kindcentrum De Oranje 
Nassauschool en Kindcentrum De Spreng Hoevelaken en  Kindcentrum Holk-Doornsteeg.  

De peuteropvang is 40 weken per jaar (tijdens schoolweken) geopend. De actuele openingstijden 
vindt u bij de verschillende locaties op de website.  

Kindcentrum De Spreng Hoevelaken verzorgt peuteropvang voor 3,5 uur per dagdeel. En ook een 
zogenaamd Peuteropvang XL aanbod van 5,5 uur.   

Voor actuele openingstijden kunt u terecht op de pagina van Kindcentrum De Spreng Hoevelaken.   

Heeft u vragen over de peuteropvang? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers 
klantcontact op telefoonnummer 0342 – 729 120 of via email klantcontact@pcogv.nl.  

Onze medewerkers klantcontact zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur. 

Hoeveel betaalt u voor de peuteropvang?  

De peuteropvang in Hoevelaken vangt alleen reguliere peuters op, dat wil zeggen peuters zonder 
VVE-indicatie. Hoeveel u betaalt voor de peuteropvang, hangt af van het aantal dagdelen dat u 
opvang afneemt, maar ook van uw persoonlijke situatie, dat wil zeggen of u wel of geen recht heeft 
op kinderopvangtoeslag.   

Hierna vindt u een overzicht van de verschillende tarieven, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  

Hoe ziet uw factuur voor de peuteropvang eruit? 

 Bij de facturatie gaan we uit van het jaarbedrag en het aantal uren opvang dat u per jaar 
afneemt. Deze delen wij door 12 maanden. Zo krijgt u elke maand hetzelfde bedrag en hetzelfde 
aantal uren in rekening gebracht.  

 Wij factureren de peuteropvang maandelijks vooraf.   

Uw kind maakt gebruik van de peuteropvang en u heeft geen recht op 

kinderopvangtoeslag. 

Als één of beide ouders/verzorgers geen inkomen uit arbeid ontvangen, dan heeft u geen recht op 
kinderopvangtoeslag. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt de gemeente 
Nijkerk een deel van de peuteropvang kosten. U betaalt hierdoor een lagere prijs per uur voor de 
peuteropvang.  

Voor het berekenen van de ouderbijdrage kijken we naar uw inkomen. Om te bepalen wat uw 
maandelijkse bijdrage wordt, gebruiken we een inkomenstabel. U vindt deze tabel op onze website.  

Peuters tussen 2 en 2,5 jaar oud komen 1 dagdeel per week naar de peuteropvang. Vanaf 2,5 jaar 
kan uw peuter 2 dagdelen per week naar de peuteropvang komen. De gemeente Nijkerk betaalt dan 
over beide dagdelen een deel van de peuteropvang kosten.  

Eventueel kan uw peuter ook een derde of vierde dagdeel naar de peuteropvang komen. U betaalt 
voor dit extra dagdeel een uurtarief van € 9,64. 

https://stichting-pcogv.nl/over-ons/
www:kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/peuteropvang/
mailto:klantcontact@pcogv.nl
https://stichting-pcogv.nl/wp-content/uploads/2020/03/PCO-Gelderse-Vallei_Peuteropvang-2020_Ouderbijdragetabel.pdf
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Peuteropvang  
(geen kinderopvangtoeslag) 

Ouderbijdrage per maand:  
Gebaseerd op 40 weken peuteropvang per jaar 

 

Gezamenlijk 
(toetsings)inkomen per jaar 

Ouderbijdrage per uur  
 

1 dagdeel per week (3,5 uur) 2 dagdelen per week (7 uur) 

€ 25.000 (en lager) € 0,34 € 3,97 € 7,93 

€ 45.000 € 1,41 € 16,45 € 32,90 

€ 75.000 € 2,45 € 28,58 € 57,17 

Welke informatie moet u aanleveren?  

Om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van de gemeente, moet PCO Gelderse Vallei bij de 
gemeente aan kunnen tonen dat ouders/verzorgers geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Als 
dat voor u geldt, dan hebben wij hiervoor een inkomensverklaring nodig (voorheen IB-60) van beide 
ouders/verzorgers.  

U kunt uw geregistreerd inkomen bekijken en uw inkomensverklaring afdrukken op Mijn 
Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543).   

Kunt u geen inkomensverklaring aanleveren? Dan kunt u ook een recente jaaropgave van uw 
werkgever, een recente salarisstrook of een uitkeringsspecificatie bij ons aanleveren.  

Let op! Wij kunnen uw kind pas plaatsen, als wij de gevraagde informatie van u ontvangen 
hebben. 

Uw kind maakt gebruik van de peuteropvang en u heeft wel recht op 

kinderopvangtoeslag  

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u (beiden) werkt, een opleiding volgt, een traject naar 
werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Wilt u weten of u recht heeft op 
kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden? Ga dan naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. 
U kunt ook bellen met de Belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543).  

Peuters tussen 2 en 2,5 jaar oud komen 1 dagdeel per week naar de peuteropvang tegen het bruto 
uurtarief van € 8,46. De gemeente vult dit aan tot het vastgestelde uurtarief van € 9,64. Vanaf 2,5 
jaar kan uw peuter 2 dagdelen per week naar de peuteropvang komen tegen het bruto uurtarief van 
€ 8,46. De gemeente vult dit tweede dagdeel aan tot het vastgestelde uurtarief van € 9,64. 

Wilt u naast deze dagen nog extra dagdelen gebruik maken van de peuteropvang? Dan betaalt u 
voor deze extra dagdelen het bruto uurtarief van € 9,64. 

Peuteropvang 
(wel kinderopvangtoeslag) 

Bruto tarief : Gebaseerd op 40 weken 
peuteropvang per jaar 

 Bruto 
uurtarief 

Aantal uren per week 
te factureren 

Aantal uren per maand Bruto maandbedrag 

1 dagdeel per week  € 8,46 3,5 11,67 € 98,70 

2 dagdelen per week € 8,46 7 23,33 € 197,40 

Extra dagdeel € 9,64 3,5 11,67 € 112,47 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/toeslagen

