
Nieuwe peuteropvang
Voor peuters van 2 tot 4 jaar

beste ouders, per 1 januari 2016 
bieden drie kinderopvangorgani-
saties, op vijf locaties, gesubsidi-
eerde peuteropvang aan in de 
gemeente Dongen. Met deze 
brochure willen we u op weg 
helpen met het maken van een 
goede keuze voor uw peuter.



Waar kan mijn kind terecht? 
Uw peuter is vanaf 1 januari 2016 van harte welkom bij  
de peuteropvang van de hiernaast vermelde aanbieders. 
U kunt uw peuter aanmelden bij deze aanbieders. U bent 
als ouder geheel vrij in de keuze van peuteropvang. 
er zijn drie aanbieders op vijf locaties in Dongen, 
‘s gravenmoer en Dongen-Vaart.

Peuterspeelzaal wordt peuteropvang
Alle peuters van 2 tot 4 jaar kunnen vanaf 1 januari 2016 
naar de nieuwe peuteropvang in de gemeente Dongen. 
Opvang, samen spelen en educatie komen daar allemaal 
bij elkaar. Peuteropvang stimuleert de ontwikkeling van 
kinderen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de basisschool.

Dezelfde kwaliteit
De sterke kanten van peuterspeelzaal en kinderopvang 
brengen we samen. Het nieuwe aanbod is, net als het 
voormalige peuterspeelzaalwerk, erop gericht om uw peu-
ter voor te bereiden op de basisschool. Aan de hand van 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken de lokale 
peuteropvangaanbieders ontwikkelingsgericht. Daarnaast 
wordt er opvoedingsondersteuning geboden aan u als 
ouder(s). Zowel in de vorm van advisering als voorlichting.

Voor- en Vroegschoolse educatie
Een onderdeel van peuteropvang is Voor- en Vroegschool-
se Educatie (VVE). Dit is een programma waarmee kinde-
ren spelenderwijs extra worden ondersteund. Het consul-
tatiebureau Dongen geeft aan of een peuter VVE nodig 
heeft. Peuters met een dergelijke VVE-indicatie krijgen 
(gratis) extra uren peuteropvang.

Welkom



De Toverdroom biedt 
peuteropvang in 1 groep 
van maximaal 
16 kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 4 jaar.

Dagen en tijden
•		woensdag	en	vrijdag
van 8.45 uur tot 11.15 uur

Methode 
We werken volgens de 
methodiek Puk & Ko. 

Toverdroom
Prinsenstraat 1, 
‘s Gravenmoer
06-25226824
www.detoverdroom.nl

Petito’s biedt peuteropvang 
in 2 groepen van maximaal 
16 kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 4 jaar. 
 
Dagen en tijden
•		maandag	en	donderdag
•		dinsdag	en	vrijdag
van 8.45 uur tot 11.15 uur

Methode
We werken volgens de me-
thodiek	Uk	&	Puk	/	Puk	&	Ko.	

Petito’s
Wilhelminastraat 78, 
Dongen
0162-313514 
www.petitos.nl

stichting KID biedt peuter-
opvang in 6 groepen van 
maximaal 16 kinderen 
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Dagen en tijden
van 8.45 uur tot 11.15 uur 
en 12.45 uur tot 15.15 uur 

Glorieux 5, Dongen:
•		ma/wo-ochtend

Schoolstraat 2, Dongen:
•	ma/do-ochtend	
•	di-ochtend/do-middag	
•	wo-ochtend/ma-middag	
•	vr-ochtend/di-middag

Vaartweg 87a, Dongen-Vaart 
•	di/do-ochtend	

Methode
We werken volgens de 
methodiek PIRAMIDE

stichting KID
0162-310374
www.
kinderopvangindongen.nl

Aanbieders 
Vragen? aanmelden? neem contact op met de aanbieder

Heeft u, na uw vragen aan de aanbieders, nog vragen dan kunt u mailen naar 
peuteropvang@dongen.nl of bellen naar 140162.



Belangrijke aspecten van de kwaliteit zijn:
•	 	1	pedagogisch	medewerker	op	1-8	kinderen,	
 2 pedagogisch medewerkers op 9-16 kinderen;

•	 	Een	pedagogisch	medewerker	is	altijd	een	gekwalificeerd										
medewerker die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen          
en	daarnaast	beschikt	over	een	VVE	certificaat;

•	 	Opvangduur	van	2	dagdelen	per	week	van	2,5	uur.	
  VVE geïndiceerde kinderen ontvangen 4 dagdelen per week         

van 2,5 uur (de 2 extra dagdelen zijn ‘gratis’);

•	 	Uw	kind	komt	in	een	vaste	groep	met	vaste	pedagogisch																	
medewerkers;

•	 	Er	zijn	vaste	breng-	en	haaltijdstippen;

•	 	De	combinatie	met	Kinderdagopvangkinderen	wordt	alleen										
gemaakt als zonder die combinatie geen peuteropvang moge-   
lijk is. Dit is het geval wanneer het aantal kinderen structureel 
minder dan 8 is.

Hoe ziet de nieuwe peuteropvang er uit?
Alle gesubsidieerde peuteropvangaanbieders in          
de gemeente Dongen werken met een erkend VVE-       
programma. De aanbieders moeten voldoen aan alle 
wettelijke eisen voor kinderopvang. Zij worden daar 
op gecontroleerd door de onafhankelijke Inspectie 
Kinderopvang van de GGD. Resultaten kunt u inzien 
via www.landelijkregisterkinderopvang.nl 

Kwaliteit



Ouderbijdrage
U als ouder gaat in ieder geval een inkomensafhan-
kelijke eigen bijdrage betalen voor de peuteropvang. 
Dit kan op verschillende manieren:

Werkende ouders en kinderopvangtoeslag
Als u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag 
betaalt u de volledige uurprijs aan de aanbieder en 
krijgt u via kinderopvangtoeslag van de belasting-
dienst een groot deel van die kosten terug. Kinder-
opvangtoeslag moet u zelf aanvragen bij de belasting-
dienst. Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen hoe-
veel toeslag u kunt krijgen en hoeveel u dan nog zelf 
moet betalen. Hoe hoog de toeslag is hangt af van  
uw inkomen en van de uurprijs van de aanbieder.  
De belastingdienst berekent uw toeslag over het 
maximumuurtarief. Voor peuteropvang onderge-
bracht bij kinderdagopvang is in 2016 het maximum 
s 6,89 per uur. De toeslag wordt door de belasting-
dienst als voorschot aan u uitbetaald voor de maand 
daarna. U hoeft dus nooit het volledige bedrag zelf 
voor te schieten richting de aanbieder.  

Maandelijkse kosten
De maandelijkse kosten van De Toverdroom en 
Petito’s bij 5 uur per week opvang in 40 schoolweken 
bedragen s 137,80 per maand.
De maandelijkse kosten van KID bedragen bij 5 uur 
per week opvang in 40 schoolweken bedragen 
s 147,20 per maand.
Ouders betalen, afhankelijk van hun gezamenlijk 
belastbaar jaarinkomen, van dit maandbedrag in 
2016 tussen de 6% en 76,2% ouderbijdrage voor 
het 1e kind en voor het 2e kind tussen de 7% en 
36% ouderbijdrage.    

Kosten 

✃



Ouders die geen recht hebben op kinderopvang-
toeslag
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 
komen in aanmerking voor gesubsidieerde peuterop-
vang. Dat is 5 uur per week verspreid over twee dag-
delen. De tarieven hiervoor hangen af van uw inkomen 
en de uurprijs van de aanbieder.

InKOMensgrOeP PercenTage 
  eIgen 
bIjDrage

Inkomen tot en met 18.200 per jaar 7 %
Inkomen	van	18.201	t/m	25.000	per	jaar	 9,2	%
Inkomen	van	25.001	t/m	35.000	per	jaar	 16	%
Inkomen	van	35.001	t/m	50.000	per	jaar	 24,8	%
Inkomen	van	50.001	t/m	70.000	per	jaar	 40,7	%
Inkomen vanaf 70.001 per jaar 43,4 %

Bij De Toverdroom en Petito´s betalen ouders voor  
peuteropvang minimaal s 9,60 en maximaal s 59,80       
per maand.
Bij KID minimaal s 10,30 en maximaal s 63,88 per 
maand.
De peuteropvangaanbieders kunnen een proef-            
berekening voor u maken.

Formulier invullen
Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde 
peuteropvang moet u de ouderverklaring ‘geen recht 
op de kinderopvangtoeslag’ invullen. Zie het formulier 
in deze folder.



Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in      
artikel 1.1. van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk1. Dit ver-
klaar ik door het bijgevoegde Inkomensverklaring (dit formulier kunt u gratis aanvragen 
via de belastingtelefoon: 0800-0543) en eventuele andere aanvullende bewijsstukken. 

De bijgevoegde Inkomensverklaring heeft hierbij in principe betrekking op het meest     
recent voltooide kalenderjaar. In de periode tussen 1 januari en 1 april is echter de 
Inkomensverklaring van het daaraan voorafgaande jaar voldoende2. 

Tevens	verklaar	ik	hierbij	(maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen):
•	 	(bij	2	ouders)	een	van	ons	beiden	werkt	niet	en	heeft	geen	recht	op	kinderopvangtoe-

slag3 en verzoeken daarom in aanmerking te komen voor gesubsidieerde peuteropvang
•	 	(bij	één	ouder)	ik	werk	niet	en	kan	geen	aanspraak	maken	op	kinderopvangtoeslag3       

en verzoek daarom in aanmerking te komen voor gesubsidieerde peuteropvang

Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te 
zijn dat mijn gegevens aan de gemeente Dongen worden verstrekt en door de gemeente 
op juistheid kunnen worden gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat 
wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moe-
ten worden doorgegeven aan de instelling waar de peuteropvang gevolgd wordt, onder 
overlegging van bewijsstukken.

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeen-
te	Dongen	kan	vaststellen	of	hij/	zij	recht	heeft/hebben	op	een	gesubsidieerd	tarief	voor	
de peuteropvang. 

Handtekening:          Plaats en datum : 

Ouderverklaring “geen recht op kinderopvangtoeslag” bij gebruik van 
peuteropvang

De gegevens in deze aanvraag op naam van de ouder/verzorger die geen inkomen 
heeft.

Voorletters en achternaam : 

BurgerServicenummer (BSN) : 

Straatnaam, huisnummer + toevoeging : 

Postcode en woonplaats : 

gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan peuteropvang

Voorletters en achternaam : 

Geboortedatum : 

Voetnoten zie omzijde

Formulier



Toelichting bij de verklaring 
Kinderopvangtoeslag
Een ouder die geen recht heeft op de kinderopvang-
toeslag zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal-
werk, kan bij gebruik van peuteropvang in aanmer-
king komen voor ‘de gemeentelijke regeling’. 
De ouder dient met de ‘verklaring geen recht op 
kinderopvangtoeslag’ en een Inkomensverklaring 
(voorheen IB60 formulier) aan de peuteropvang en 
aan gemeente te verklaren dat ze geen recht heeft 
op kinderopvangtoeslag. 
De gemeente geeft dan een subsidie op de peuter-
opvang, zodat de betreffende ouder een lager tarief 
in rekening gebracht krijgt voor peuteropvang.

Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in 
de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. 
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 
wanneer er sprake is van: 
•	 	Twee	werkende	ouders/verzorgers	in	1	gezin,					

of	ouders/verzorgers	die	een	studie	of	traject	
volgen;

•	 	Een	alleenstaande	ouder/verzorger	die	werkt,				
of een studie of traject volgt.

•	 	Een	gemeentelijke	doelgroep	waar	een	of	beide	
ouder(s)/verzorger(s)	onder	vallen,	bijvoorbeeld:	
inburgeringcursus	of	sociaal/medische	indicatie.

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belasting-
dienst via www.toeslagen.nl Hier kunt u ook een 
proefberekening maken.

Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met 
een eigen onderneming
Zelfstandige ondernemers komen in aanmerking 
voor kinderopvangtoeslag volgens de Wet Kinder-
opvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.  
Ook de ouder, die zonder enige vergoeding arbeid 
verricht in de onderneming van de partner in de zin 
van art. 3.78 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 
Dit artikel gaat over de meewerkaftrek, die geldt  
als de partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt. 
Als de man dus een onderneming heeft en de vrouw 

(of andersom) minimaal 525 uur per jaar meewerkt, 
voldoen ze beiden aan de criteria voor de Wet Kin-
deropvang, hebben ze dus recht op een tegemoet-
koming van de belastingdienst en kan er dus geen 
gebruikgemaakt worden van de ‘gemeentelijke 
regeling’.

Hoe kom ik in aanmerking voor ‘de gemeentelijke 
regeling’?
Een	ouder/verzorger	dient	aan	te	tonen	dat	er	
geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan 
is bijvoorbeeld sprake als u niet allebei een inkomen 
heeft. U kunt dit aantonen door een Inkomensver-
klaring aan te vragen bij de Belastingdienst. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat u een belasting-
aangifte ingediend heeft.
Niet in alle gevallen blijkt uit de Inkomensverklaring     
dat er geen sprake is van inkomen uit arbeid (bijv.   
in geval van een uitkering). In dat geval moet u 
aanvullende bewijsstukken overleggen waaruit  
blijkt dat wel sprake is van inkomen maar niet       
van inkomen uit arbeid. 

Wat is een Inkomensverklaring?
Een Inkomensverklaring is in feite bedoeld om an-
dere (overheids)instanties, die geen inzage hebben 
in de inkomensgegevens van burgers, te informeren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonstichting die 
graag wil weten hoeveel inkomen iemand heeft om 
vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde 
huurwoning in aanmerking komt. Indien een belas-
tingplichtige een beroep doet op een dergelijke 
inkomensafhankelijke regeling van een (overheids)
instantie dan wenst zij een overzicht waarop de 
Inkomensgegevens van de belastingplichtige staat. 
Hij kan zich in dit geval wenden tot de Belasting-
dienst met het verzoek een inkomensverklaring te 
ontvangen. De verklaring moet aangevraagd worden 
voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze 
moet dus wel, eventueel via de partner, een aangifte 
ingediend hebben. Indien u geen aangifte heeft 
gedaan en daarom geen Inkomensverklaring kunt 
ontvangen kunt u overwegen alsnog aangifte te 
doen om een inkomensverklaring te verkrijgen.

1  Een overschrijding van het maximum aantal uren kinderopvang waarover men recht heeft op kinderopvangtoeslag 
(140% van de arbeidsuren van de minstwerkende ouder) geeft geen recht om deze “Verklaring geen recht op 
kinderopvangtoeslag” in te vullen. In de basis heeft men dan namelijk wel recht op kinderopvangtoeslag.”

2  Hierbij kan verzocht worden om na 1 april een recentere versie op te vragen. 
3   U hebt wel recht op toeslag in geval van: bijstand en werk, uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht  

op arbeidsinschakeling (WWIK), u bent jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, u volgt een reïntegratie-
traject en hebt geen uitkering of werkgever, u volgt een inburgeringtraject op grond van de Wet inburgering,      
u volgt een reïntegratietraject via UWV of gemeente, of u bent student.

✃


