
 

 

 

 

Den Haag, 28 november 2019 
Aan de ouders van kinderen op de peuterscholen 
Betreft: prijswijziging 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door middel van deze brief informeren wij u over de prijzen van de peuterscholen ‘De Peuterhoek’ en ‘Tamarinde’ per 
1 januari 2020. De peuterscholen vallen onder de ‘kinderopvang’, specifiek de ‘peuteropvang’. Wij bieden meer dan 
alleen kinderopvang; wij bieden ook peuteronderwijs (VVE) op onze peuterscholen. 
 
Ieder jaar stijgen de prijzen van de kinderopvang, omdat alles helaas duurder wordt (marktwerking). Gelukkig 
ontvangt u als ouder een tegemoetkoming via de Belastingdienst en/of de Gemeente Den Haag. Om dit voor elkaar te 
krijgen biedt de overheid ouders de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De gemeente Den Haag wil 
ook graag zorgen dat alle peuters de mogelijkheid hebben om hier aan deel te nemen en daarvoor zijn diverse 
subsidies (peutertoeslag, Ooievaarspas, CJG-indicatie). 
 
Om te voldoen aan alle wet- en regelgeving en om de kwaliteit te bieden waar wij voor staan adviseert de overheid 
een nieuw  uurtarief: die gaat  per 1 januari 2020 omhoog van €8,02 naar €8,17 per uur. Dit is ook het maximale 
bedrag waarover de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag geeft. 
 

Maximale prijs per uur 
kinderopvang 2019 ten opzichte 
van 2020: Soort kinderopvang Leeftijd 

Ons tarief per 
uur in 2019 

Ons tarief per 
uur in 2020 

Dagopvang (= peuterschool) 2,5-4 jaar € 8,02 € 8,17 
 
Regelingen vanuit de overheid 
Er zijn veel verschillende regelingen vanuit de overheid zoals Peutertoeslag, Kinderopvangtoeslag, een vergoeding 
door de Ooievaarspas of een CJG-indicatie. Als u twijfelt waar u gebruik van maakt of kunt maken, kom dan even langs 
bij de leidinggevende van de peuterschool (juf Wendy Vooijs bij de Peuterhoek of juf Annemieke Kester bij 
Tamarinde). Zij helpen u graag verder! 
 
Bij Peutertoeslag, een Ooievaarspasvergoeding of een indicatie voor uw kind 
Wanneer u een subsidie ontvangt van de gemeente Den Haag zoals peutertoeslag, een Ooievaarspasvergoeding of 
wanneer uw kind een indicatie heeft hoeft u niets te doen. Uw eigen bijdrage blijft over het gehele kalenderjaar 
hetzelfde en de subsidie ontvangen wij direct van de gemeente. 
 
Bij Kinderopvangtoeslag 
Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt willen wij u er op wijzen dat u zelf tijdig de nieuwe uurprijs doorgeeft aan 
de Belastingdienst zodat u per 1 januari de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt.  
Hoeveel toeslag ouders krijgen is afhankelijk van het inkomen. In de tabel staat voor elke inkomensgroep het 
percentage van het uurtarief dat door de overheid wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag (minimaal 33,3%, 
maximaal 96%). U ontvangt hierbij een bijlage met informatie over de tarieven (meest accuraat staat het ook op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-299.html/) . 
Let op: als ouder moet u ieder jaar zelf het nieuwe tarief van uw kinderopvang doorgeven aan de Belastingdienst t.b.v. 
de kinderopvangtoeslag. Doe dat z.s.m. zodat u geen kinderopvangtoeslag misloopt. 
 

Geen 10 facturen meer, maar 12 per jaar! 
Een belangrijke wijziging die per januari 2020 wij doorvoeren is dat wij 

 geen 10 maanden per jaar meer factureren, maar 12 keer per jaar. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-299.html/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen?fbclid=IwAR1s5o0CGRokfXW3dNaf_AvAZhbGcU_oGkbRI9OuNJPQuSYfuc1NuOFGQpw


 

 

 

 

Dat betekent dat wanneer uw kind 4 dagdelen per week naar de Peuterschool gaat, u 480 uur afneemt per jaar. Dat is 
€3921,60 per jaar. Voorheen zou de totale factuur bij 10 keer factureren per jaar  €392,16 zou zijn, maar nu wordt dat 
bij 12 keer factureren €326,80 per maand. Hiervan zijn meerdere voordelen, en een hele belangrijke is dat het voor 
ouders die Kinderopvangtoeslag aanvragen makkelijker wordt dit te doen. Zij kunnen gewoon voor het hele 
kalenderjaar één bedrag per maand invullen en dit hoeft niet meer aangepast te worden in de zomerperiode. Dat 
betekent dat ouders die een behoorlijk deel gesubsidieerd krijgen door de gemeente dat ook die maandelijkse 
bijdrage iets naar beneden gaat, maar dat er wel 12 keer per jaar betaald moet worden (als u een eigen bijdrage 
heeft). 
 
In het kort: 

Tabel met tarieven en indicatie van de eigen bijdrage 

 2 dagdelen 4 dagdelen 

Aantal uur per week aanwezig 6 12 

Uur per jaar 240 480 

Uren die gefactureerd worden per maand, 
12 maanden per jaar 

20 40 

Maandprijs bij €8,17 per uur €163,40 €326,80 

Eigen bijdrage met ALLEEN een Ooievaarspas €81,70 €245,10 

Eigen bijdrage met ALLEEN CJG Indicatie €81,70 €163,40 

Eigen bijdrage met CJG Indicatie en Ooievaarspas €0,00 €0,00 

Indicatie eigen bijdrage bij 33% 
peutertoeslag/kinderopvangtoeslag 

€109,48 €218,96 

Indicatie eigen bijdrage bij 96% 
peutertoeslag/kinderopvangtoeslag 

(4 dagdelen kan zonder CJG indicatie alleen met 
Kinderopvangtoeslag, niet met Peutertoeslag) 

€6,54 €13,07 

(aan de indicatie van de eigen bijdrage kunnen geen rechten worden ontleend) 

 
Er zijn heel veel combinaties van de genoemde subsidies mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld uw kind 2 dagdelen laten 
spelen en leren op de Peuterscholen, een Ooievaarspas hebben en aanvullende Peutertoeslag krijgen. Dan kan de 
eigen bijdrage bijvoorbeeld €3,50 zijn per maand in plaats van de hier boven genoemde €81,70. Dit is 
inkomensafhankelijk en verschilt dus heel erg per persoon. 
Neemt u daarom contact op met de leidinggevende van de Peuterschool als u hier vragen over heeft! Als u een 
Ooievaarspas heeft en Kinderopvangtoeslag aan vraagt moet u altijd goed opletten over welk bedrag u 
Kinderopvangtoeslag aanvraagt. Ook hierbij kan de leidinggevende u helpen. 
 
We hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Anoek Mensink 
Bestuurssecretaris 
 
Namens het bestuur van 
Stichting School met de Bijbel 
  



 

 

 

 

Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag 

 

Kinderopvangtoeslagtabel 2020 (deel 1) 

(gezamenlijk) toetsingsinkomen (€) Tegemoetkoming Rijk als % van de kosten van kinderopvang 

    eerste kind volgend kind 

lager dan 19.890 96,00% 96,00% 

19.891 21.215 96,00% 96,00% 

21.216 22.537 96,00% 96,00% 

22.538 23.863 96,00% 96,00% 

23.864 25.188 96,00% 96,00% 

25.189 26.512 95,60% 95,70% 

26.513 27.836 94,50% 95,50% 

27.837 29.156 93,50% 95,30% 

29.157 30.581 92,60% 95,10% 

30.582 32.004 92,00% 95,00% 

32.005 33.430 91,00% 94,80% 

33.431 34.853 90,50% 94,60% 

34.854 36.280 89,70% 94,60% 

36.281 37.704 88,90% 94,60% 

37.705 39.161 88,30% 94,60% 

39.162 40.622 87,50% 94,60% 

40.623 42.082 86,80% 94,60% 

42.083 43.542 86,10% 94,60% 

43.543 45.004 85,20% 94,60% 

45.005 46.465 84,70% 94,60% 

46.466 47.924 83,90% 94,60% 

47.925 49.385 83,30% 94,60% 

49.386 50.981 82,40% 94,60% 

50.982 54.110 80,90% 94,60% 

54.111 57.238 80,10% 94,20% 

57.239 60.368 79,00% 93,60% 

60.369 63.499 76,80% 93,20% 

63.500 66.627 74,50% 92,90% 

66.628 69.758 72,30% 92,20% 

69.759 72.887 69,90% 91,70% 

72.888 76.016 67,60% 91,20% 

76.017 79.148 65,40% 90,50% 

79.149 82.276 63,10% 90,00% 

82.277 85.408 60,90% 89,60% 

85.409 88.537 58,40% 89,30% 

Kinderopvangtoeslagtabel 2020 (deel 2) 



 

 

 

 

(gezamenlijk) toetsingsinkomen (€) Tegemoetkoming Rijk als % van de kosten van kinderopvang 

    eerste kind volgend kind 

88.538 91.665 56,20% 88,60% 

91.666 94.795 54,00% 88,20% 

94.796 97.987 51,60% 87,70% 

97.988 101.192 49,60% 87,00% 

101.193 104.397 47,50% 86,50% 

104.398 107.602 45,40% 86,10% 

107.603 110.805 43,30% 85,80% 

110.806 114.011 41,40% 85,10% 

114.012 117.218 39,50% 84,50% 

117.219 120.423 37,60% 84,10% 

120.424 123.625 35,70% 83,50% 

123.626 126.831 34,10% 83,20% 

126.832 130.037 33,30% 82,50% 

130.038 133.241 33,30% 81,90% 

133.242 136.446 33,30% 80,90% 

136.447 139.650 33,30% 80,60% 

139.651 142.856 33,30% 79,80% 

142.857 146.064 33,30% 78,90% 

146.065 149.266 33,30% 78,30% 

149.267 152.472 33,30% 77,40% 

152.473 155.675 33,30% 76,90% 

155.676 158.882 33,30% 76,20% 

158.883 162.088 33,30% 75,50% 

162.089 165.292 33,30% 74,80% 

165.293 168.497 33,30% 73,80% 

168.498 171.699 33,30% 73,30% 

171.700 174.906 33,30% 72,60% 

174.907 178.110 33,30% 71,80% 

178.111 181.317 33,30% 71,10% 

181.318 184.522 33,30% 70,50% 

184.523 187.726 33,30% 69,80% 

187.727 190.932 33,30% 69,00% 

190.933 194.135 33,30% 68,50% 

194.136 en hoger 33,30% 67,60% 
(aan de indicatie van de eigen bijdrage kunnen geen rechten worden ontleend) 


