Gemeente Emmen 2021
Bijdrage voorschool 2021 reguliere peuterplaats (KOV)
Een peuter op een reguliere peuterplaats (KOV) bezoekt de voorschool drie keer per week. Een
reguliere peuterplaats (KOV) is voor ouders die in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag
onder de Wet Kinderopvang. Ouders die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld tweeverdieners, ouders
die ene traject naar werk volgen (d.w.z. studeren, re-integreren of een verplichte inburgeringscursus
volgen) en alleenstaande of gescheiden ouders die werken. Wanneer u in aanmerking komt voor de
Kinderopvangtoeslag betaalt u maandelijks aan Stichting Peuterwerk de reguliere ouderbijdrage,
maar krijgt u van de belastingdienst een deel terug.

Een reguliere (niet doelgroep) peuterplaats bestaat standaard uit 10 uur per week, 40 weken
per jaar. Dat is totaal 400 uur per jaar.

Het uurtarief van 2021 voor een reguliere peuterplaats is € 8,46.
De jaarlijkse kosten bedragen dus; 400 x € 8,46 = € 3384 Dit bedrag wordt verdeeld over 12
facturen van € 282,00

LET OP: dit zijn voor u de bruto kosten. U krijgt namelijk een deel terug van de Belastingdienst als u
de kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Wat krijg ik terug?
Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenmodule waarmee u, door middel
van het invullen van enkele vragen, een proefberekening kunt maken.

Invulhulp proefberekening
Bij Soort opvang, kies 'dagopvang'
Bij Opvangvorm, kies 'kindercentrum'
Bij Aantal uren per maand, vul in: 34
Bij Uurprijs 2021, vul in € 8,46
Waarom 34 uur? Berekening: Reguliere peuterplaats is10 uur/ week, gedurende 40 weken/
jaar = 400 uur op jaarbasis.
400 gedeeld door 12 maanden = 33,33 uur/ maand. Afgerond naar boven wordt dat: 34.

Afname extra dagdeel
Op sommige locaties kan een peuter een extra dagdeel bezoeken.

Een peuterplaats bestaat in dat geval uit 16 uur per week, 40 weken per jaar. Dat is totaal 640 uur
per jaar.

De jaarlijkse kosten bedragen bij een extra plaatsing dus; 640 x € 8,46 = € 5414,40. Dit bedrag wordt
verdeeld over 12 facturen van € 451,20.

