
Kinderopvangtoeslag of subsidie
Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Lees dan de informatie bij punt 1. 
Heb je recht op subsidie (gemeentetoeslag)? Lees de informatie bij punt 2.

1. Ik heb recht op kinderopvangtoeslag (KOT). Wat wordt mijn uurtarief? 
Ouders die beiden werken/studeren kunnen deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

2. Ik heb recht op gemeentelijke subsidie. Wat wordt mijn eigen bijdrage? 
Als één of beide ouders niet werkt/werken en/of studeert/studeren, dan kun je in 
aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. De hoogte van de eigen bijdrage hangt 
af van je inkomen en van de gemeente waarin je woont. Wat dit voor jouw situatie betekent, 
lees je in onderstaande tabel: 

Wasko Tarieven 
  Peuterspeelgroep 2021 

Gemeente
Gemiddeld aantal  

uren per week*
(verdeeld over 2 dagen)

Prijs per uur Gemiddeld 
maandbedrag*

Sliedrecht 6,5 € 8,64 € 182,52 

Molenlanden 7 € 8,64 € 196,56

Papendrecht 8 € 8,64 € 224,64 

Alblasserdam 8 € 8,64 € 224,64 

VVE (KOT) (1e en 2e dagdeel) 8 € 8,64 € 224,64

VVE (KOT)  
(3e en 4e dagdeel gesubsidieerd) 8 € 0,- € 0,-

Kosten en kinderopvangtoeslag 
De tarieven in dit overzicht zijn bruto tarieven. 
Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, 
dan kun je met de rekentool op de website 
van  uitrekenen 
hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt en 
wat de netto kosten zijn. 
 
Je komt in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag als jij en je 
toeslagpartner werken, studeren of 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. 

Je kunt op wasko.nl een proefberekening 
maken met . Wij helpen je 
graag met een proefberekening en/of met de 
aanvraag. 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 stemt dit af met de gemeente. Je 
kind kan maximaal twee dagdelen naar de 
peuterspeelgroep. 

De hoogte van de ouderbijdrage is  
afhankelijk van het bruto jaarinkomen, 
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. Neem 
contact op via . 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.

Minimale afname 
opvangdagdelen 
Wasko kent een 
minimale afname van 2 
aaneengekoppelde dagdelen 
peuteropvang per week. 
Minder is niet mogelijk, dit is 
in het belang van je peuter 
en de groepsstabiliteit. 

Contract, facturering en betaling
Bij de reguliere peuteropvang heb je een 
contract voor vaste dagdelen per week. In 
veel gevallen kom je in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag. Wasko factureert de 
reguliere peuteropvang  in 12 maanden, 
een vast bedrag per maand. Je betaalt via 
automatische incasso.

De kosten bij een VVE-indicatie**
Als je kind Voor- en Vroegschoolse Educatie 
in aanmerking komt, gaat hij of zij 4 dagdelen 
naar de peuterspeelgroep. 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 
gemeente subsidieert deze plaatsen voor een 
groot deel. Deze ouderbijdrage voor VVE wordt 
betaald in 11-maandelijkse bijdragen. Wanneer 
je kind een VVE-plaats heeft, dan heeft hij/zij 
recht op 4 dagdelen peuterspeelgroep. 

Stichting Wasko streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Mocht de informatie in dit document of  
op onze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

**VVE-indicatie is op advies van het consultatiebureau 
(centrum jeugd & gezin).

**VVE-indicatie is op advies van het consultatiebureau 
(centrum jeugd & gezin).

**VVE-indicatie is op advies van het consultatiebureau 
(centrum jeugd & gezin).

Papendrecht Papendrecht Molenlanden

Gezinsinkomen 2020 in € 
Eigen bijdrage per maand 

Papendrecht op basis  
van 2 dagdelen per week

Eigen bijdrage per maand 
Molenlanden op basis  

van 2 dagdelen per week

0 - 20.000 € 32,50 € 32,50

20.000 - 40.000 € 47,50 € 47,50 

> 40.000 € 62,50 € 62,50 

€ 32,50 € 27,00

Papendrecht Alblasserdam Sliedrecht

Gezinsinkomen 2020 in € 
Eigen bijdrage per maand 

Alblasserdam op basis  
van 2 dagdelen per week

Eigen bijdrage per maand 
Sliedrecht op basis  

van 2 dagdelen per week

0 - 20.000 € 12,50 € 20,00

20.000 - 40.000 € 25,00  € 25,00 

40.000 - 70.000 € 50,00  € 50,00  

> 70.000 € 100,00  € 100,00  

€ 12,50 € 20,00 

Bijdrage via de sociale dienst 
Als je inkomen maximaal 120 % van het bijstandsniveau bedraagt, dan kom je in 
aanmerking voor het zogenaamde gratis peuteren. Dit is een bijdrage van de Sociale 
Dienst. Als je hiervan gebruik wenst te maken, kun je contact opnemen met de afdeling 
Kindplanning van Wasko via 078 - 615 71 65, optie 1 of via .  

Uitzondering hierop is de gemeente Molenlanden. Je kunt zelf een bijdrage aanvragen  
bij .

Let op: De uren van de minst werkende 
partner bepalen op hoeveel uren 
kinderopvangtoeslag je per maand recht 
je hebt! Let hier op bij de aanvraag van de 
belastingdienst. De kinderopvangtoeslag 
geldt voor een maximum aantal uren. 

* De overheid betaalt een percentage tussen 33 en 96% van de kosten van kinderopvang.  
 Hoe lager je inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.
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