
Wasko kinderopvang – tarieven peuteropvang 2019 

PEUTEROPVANG 

    

     

PSG Papendrecht, Molenlanden    

      

Inkomen Kosten per maand 

0-20.000  €           32,50    

20.000-40.000  €           47,50    

> 40.000  €           62,50    

     

VVE-indicatie (1e en 2e dagdeel)  €           32,50   Papendrecht  

(3e en 4e dagdeel gratis)  €           27,00   Molenlanden  

      

     

PSG Alblasserdam, Sliedrecht    

      

Inkomen    

0-20.000  €           12,50    

20.000-40.000  €           25,00    

40.000-70.000  €           50,00    

> 70.000  €         100,00    

     

VVE-indicatie (1e en 2e dagdeel)  €           12,50    

(3e en 4e dagdeel gratis)     

     

Kinderopvangtoeslag (KOT)  Uurtarief 

Peuteropvang met KOT    €             8,02  

(deze vorm van peuteropvang komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag). 

     

VVE-KOT, 1e en 2e dagdeel   €             8,02  

(VVE-KOT, 3e en 4e dagdeel gratis)     

   
 

De ouderbijdrage van opvang in de peuterspeelgroep is voor iedereen anders en vaak minder 

dan je denkt. Wat je uiteindelijk moet betalen, is van veel factoren afhankelijk: 

• De gemeente waarin je woont 

• Of jij en je partner beiden werken of studeren 

• De hoogte van het gezinsinkomen 

• Het aantal dagdelen opvang 

• Een doorverwijzing voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 

De snelste manier om te ontdekken wat de ouderbijdrage voor de peuterspeelgroep in 

jouw geval is, is contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@wasko.nl of 

078-6157165. Zij helpen je graag met uitleg en een proefberekening. 

 



Kinderopvangtoeslag  

Je komt hiervoor in aanmerking als jij en je toeslagpartner werken, studeren, een traject naar 

werk of een inburgeringscursus volgen. Een deel van de kosten van Peuteropvang krijg je dan 

vergoed van de Belastingdienst. Hoeveel dit is, is afhankelijk van het belastbaar inkomen. Wij 

helpen je graag met een proefberekening en/of met de aanvraag. De kosten zijn op basis van 

39 schoolweken berekent. Je betaalt iedere maand hetzelfde bedrag, de kinderopvangtoeslag 

ontvang je ook per maand. Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en heeft je kind 

een VVE-indicatie*? Voor deze aanvullende dagdelen hoef je geen toeslag aan te vragen en 

hierover betaal je ook geen eigen bijdrage. De gemeente vergoedt deze aanvullende uren 

volledig. 

 

Bijdrage vanuit de Gemeente 

Als een van de partners niet werkt of studeert, heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. Je 

komt dan in aanmerking voor een gemeentelijk gesubsidieerde plaats. De gemeente betaalt 

een deel van de kosten. Wasko regelt dit met de gemeente. Je kind kan maximaal twee 

dagdelen naar de peuterspeelgroep. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het 

bruto jaar inkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige gratificaties. Heb je het idee 

dat je niet in de juiste inkomensklasse bent ingedeeld dan hebben we een recente loonstrook 

nodig. Deze kun je mailen naar klantenservice@wasko.nl. Als we geen inkomensgegevens 

hebben kom je automatisch in de hoogste inkomensklasse. In tegenstelling tot de kindplaats 

met kinderopvangtoeslag, wordt de totale ouderbijdrage over het hele jaar verdeeld over 11 

maanden. In de maand juli of augustus ontvang je geen factuur. Heeft je kind een VVE-

indicatie* en kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan mag hij/zij 2 extra 

dagdelen naar de peuterspeelgroep voor het VVE-tarief, geldend voor de gemeente waarin je 

woont. 

De kosten bij een VVE-indicatie* 

Als je kind Voor- en Vroegschoolse Educatie in aanmerking komt, gaat hij of zij 4 dagdelen 

naar de peuterspeelzaal. Er is altijd een indicatie voor het VVE nodig, deze indicatie wordt in 

principe afgegeven door het consultatiebureau. Er zijn op peuterspeelzalen een beperkt aantal 

VVE-kindplaatsen. De landelijke overheid subsidieert deze plaatsen voor een groot deel. Ook 

deze ouderbijdrage wordt betaald in 11-maandelijkse bijdragen.  

  

Bijdrage via de sociale dienst  

Als je inkomen maximaal 120 procent van het bijstandsniveau bedraagt, dan komt je in 

aanmerking voor het zogenoemde gratis peuteren. Dit is een bijdrage van de Sociale Dienst. 

Als je hiervan gebruik wenst te maken, kun je contact opnemen met de klantenservice van 

Wasko via 078-6157165 of via klantenservice@wasko.nl. 

* VVE-indicatie is op advies van de gemeente. 


