
Tarieven 2022 - peuteropvang (peuterspeelzaal) 
Gemeente Westland

Bruto maandtarieven voor de peuteropvang (peuterspeelzaal) zijn:

Uurtarief : € 8,50

8,5

Aantal dagen p/w Maanduren Jaaruren Maandtarief Maanduren Jaaruren Maandtarief

1 dag 9,75 117,00 € 82,88 12,19 146,25 € 103,59

2 dagen 19,50 234,00 € 165,75

3 dagen 29,25 351,00 € 248,63

4 dagen 39,00 468,00 € 331,50

5 dagen 48,75 585,00 € 414,38

Tegemoetkoming in de kosten

Vanaf 1 januari 2018 ontvangen ouders een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang:

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag

Werkende ouders, of ouders die een traject naar werk of een opleiding danwel inburgeringscursus volgen, komen in aanmerking voor  

kinderopvangtoeslag (KOT). Voor deze groep ouders betaalt de Belastingdienst een deel van de (peuter)opvang. Op toeslagen.nl leest u 

aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag en kunt u precies berekenen op hoeveel 

toeslag u recht heeft en hoe u dit aanvraagt. Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk; onderstaande tabel geeft een indruk wat 

peuteropvang kost in uw situatie:

Gezamenlijk 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

jaarinkomen per week per week per week per week per week

17.500€                   € 3,32 € 6,64 € 9,96 € 13,28 € 16,60

25.000€                   € 3,32 € 6,64 € 9,96 € 13,28 € 16,60

50.000€                   € 14,09 € 28,18 € 42,27 € 56,36 € 70,45

75.000€                   € 25,36 € 50,72 € 76,08 € 101,44 € 126,80

100.000€                 € 40,69 € 81,38 € 122,07 € 162,76 € 203,45

* Tweede en daaropvolgende kinderen ontvangen een hogere tegemoetkoming dan "eerste" kinderen. 

U bent voor tweede en daaropvolgende kinderen netto voordeliger uit.

Voor de complete inkomstentabel, raadpleeg 2Samen.nl/proefberekening.

Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag

Het is belangrijk dat alle  kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. Daarom betaalt de gemeente mee aan 240 tot 320 uur 

peuteropvang per jaar voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit komt neer op 6 tot 8 uur per week (afhankelijk van hoeveel   

dagen peuteropvang u afneemt)  gedurende 40 weken.

LET OP: deze toeslag is alleen voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud.

Ook de gemeente Westland subsidieert een aantal peuterspeelzalen, waaronder 2Vliegers. 

De subsidie is inkomensafhankelijk; onderstaande tabel geeft een indruk wat peuteropvang per inkomensgroep kost:

Gezamenlijk 

jaarinkomen

lager dan € 20.302 € 3,32 € 4,14

€ 20.303 - € 31.214 € 4,10 € 5,12

€ 31.215 - € 42.953 € 8,78 € 10,97

€ 42.954 - € 58.423 € 13,75 € 17,18

€ 58.424 - € 83.979 € 23,89 € 29,86

€ 83.980 - € 116.371 € 40,56 € 50,70

€ 116.372 - hoger € 54,60 € 68,25

** Ouderbijdrage peuteropvang gebaseerd op VNG adviestabel 2020.

*** Voor afname van de woensdag geldt een andere berekening (openstelling van 3,75 uur i.p.v. 3 uur)

Meer weten? Ga naar   2samen.nl/peuteropvang of naar veranderingenkinderopvang.nl.

Automatische incasso
Onze tarieven zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso, de goedkoopste verwerkingswijze. Indien u niet wenst te 

betalen via automatische incasso, dan brengen wij € 1,50 administratiekosten in rekening bij de standaard maandelijkse factuur. 

Vragen? 
Bel onze afdeling Planning & Advies, onze medewerkers zijn u graag van dienst. (070) 338 55 00 (optie 1) / planning@2samen.nl.

November 2021

Netto per maand

woensdag ***

van 8.45 tot 11.45 uur

bij 2Vliegers

€ 8,50

3 uur per dag

van 8.45 tot 12.30 uur

€ 1,41

€ 2,45

3,75 uur op woensdag

bij 2Vliegers op woensdag

Netto maandtarief (eerste kind) **

€ 4,16

€ 5,60

Netto per maand ***

bij 1 dag per week

Ouderbijdrage

per uur ***

€ 0,34

€ 0,42

€ 0,90

https://www.2samen.nl/kinderopvangtarieven/proefberekening
https://www.2samen.nl/kinderopvangtarieven/proefberekening
https://www.2samen.nl/kinderopvang-soorten/peuteropvang/
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

