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Tarieven peuterarrangement gemeente ’s-Hertogenbosch 2023 
bij 8 uur peuterarrangement per week 

 
Hoeveel uur moet u betalen? 

Het peuterarrangement is standaard twee dagdelen van in totaal 8 uur per week. Krijgt uw kind 
daarnaast extra uren vve-aanbod, dan hoeft u hiervoor niet extra te betalen. Hieronder kunt u zien 
hoeveel u betaalt voor het peuterarrangement.  
 
Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? 

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer u: 
• een alleenstaande ouder/verzorger bent die werkt of een traject naar werk volgt of een 

inburgeringstraject volgt of studeert bij een erkende opleiding; 
• een ouder/verzorger bent met een partner waarbij zowel u als uw partner werkt en/of een 

traject naar werk volgt en/of een inburgeringstraject volgt en/of studeert bij een erkende 
opleiding. 

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u voor het peuterarrangement in 2023 
€ 243,20 per maand (€ 2.918,40 per jaar). Het uurtarief bedraagt € 9,12 per uur.  

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via www.toeslagen.nl. Hier vindt u verdere informatie over 
de toeslag en wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Tevens kunt u een proefberekening maken 
zodat u weet hoeveel toeslag u kunt krijgen. 
 
Geen recht op kinderopvangtoeslag? 

Wanneer u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u voor het peuterarrangement per 
maand een ouderbijdrage aan uw kinderopvangorganisatie. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van 
de hoogte van uw toetsingsinkomen. De ouderbijdragetabel vindt u hieronder. 

 

 
Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag? 

Neem dan gerust contact op met uw kinderopvangorganisatie.  

 
Een overzicht van de kinderopvangorganisaties die peuterarrangementen aanbieden vindt u op: 
https://www.compasnul13.nl/pa/algemene-informatie/ 
 

 Toetsingsinkomen Jaartarief 1e kind Jaartarief 2e kind Maandtarief 1e kind Maandtarief 2e kind en volgende

 minder dan € 27.659 gratis gratis gratis gratis

 € 27.659 -  € 32.715 € 147,20 € 128,00 € 12,27 € 10,67

 € 32.716 -  € 45.018 € 316,80 € 156,80 € 26,40 € 13,07

 € 45.019 -  € 61.231 € 492,80 € 163,20 € 41,07 € 13,60

 € 61.232 -  € 88.015 € 857,60 € 240,00 € 71,47 € 20,00

 € 88.016 - € 121.965 € 1.456,00 € 374,40 € 121,33 € 31,20

 € 121.966 en hoger € 1.936,00 € 697,60 € 161,33 € 58,13
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