
Eigen bijdrage peuteropvang Koggenland 
 
Als uw kind de peutergroep bezoekt, betaalt u altijd een eigen bijdrage. 
 
De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen, of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en of 
meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd een peutergroep bezoeken. De eigen bijdrage 
wordt berekend op basis van het maximum uurtarief, dat is voor 2023 € 8,97. De kostprijs voor de 
peuteropvang is voor de gemeente Koggenland € 9,91. De gemeente vergoedt voor alle ouders van 
de gemeente Koggenland het verschil.  
 
Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt u een eigen bijdrage aan 
Stichting Kinderopvang West-Friesland volgens de onderstaande tabel. 
 

  Inkomen 

eigen bijdrage 

per maand 

1e kind 2e kind 

tabel 1 lager dan € 21.278 € 9,60 € 9,60 

tabel 2 € 21.279 € 32.715 € 12,00 € 10,40 

tabel 3 € 32.716 € 45.018 € 25,87 € 13,07 

tabel 4 € 45.019 € 61.231 € 40,54 € 13,34 

tabel 5 € 61.232 € 88.015 € 70,14 € 19,74 

tabel 6 € 88.016 € 121.965 € 119,48 € 30,67 

tabel 7 € 121.966 en hoger € 158,69 € 57,34 

 
Wanneer u wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag vraagt u deze aan bij de 
belastingdienst. U ontvangt van de belastingdienst de toeslag. Deze toeslag dekt een deel van de 
kosten. Het verschil tussen het aan Stichting Kinderopvang West-Friesland te betalen factuurbedrag 
en de ontvangen toeslag is uw eigen bijdrage.  
 
Bij afname van bijv. 8 uur per week kunt u uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand (8 uur x 40 
weken: 12 maanden).  
 
Kinderen met een VVE-indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) komen vanaf 2 jaar 2 
dagdelen (8 uur) en hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Voor deze uitbreiding 
worden geen extra kosten in rekening gebracht. U kunt dan ook uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per 
maand.  
 
Hulp nodig?  
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvragen? Bel dan naar 0229-248770 of stuur een mail 
naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl  
Wij helpen u graag verder. 
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