
Goed voorbereid naar 

de basisschool

Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE) in Helmond



Peuteropvang: een belangrijke speel- en leerplek voor uw kind 

Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Dan is uw peuter van harte welkom bij de 

peuteropvang. De pedagogisch medewerkers stimuleren en volgen de ontwikkeling 

van uw kind terwijl het ‘spelend leert’. Spelenderwijs wordt uw kind goed voorbereid 

op het basisonderwijs.

Wat doet en leert uw kind?

•  Uw kind speelt met leeftijdsgenootjes, ander speelgoed en doet mee aan andere  

 activiteiten dan thuis. 

•  Uw kind oefent met kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. 

 Ook leert uw  kind samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. 

•  Uw kind went eraan om in een groep en volgens een bepaald ritme te werken. 

• Uw kind wordt voorbereid op het basisonderwijs

Extra aandacht voor uw kind met Voorschoolse Educatie (VE)

Heeft uw kind extra aandacht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? 

Bijvoorbeeld omdat uw kind moeite heeft met taal of praten? Dan helpt het als uw 

kind voorschoolse educatie krijgt. Met voorschoolse educatie gaat uw kind extra 

dagdelen naar de peuteropvang. 

Marcela (28), moeder van Tomasz (3): ‘Ik ben zelf Poolse en spreek thuis Pools met 

mijn zoontje. Sinds Tomasz naar de peuteropvang gaat, kent hij al veel Nederlandse 

woordjes. We vinden het fijn dat Tomasz zich zo ontwikkelt. Hij wordt goed 

voorbereid op de basisschool. Sinds kort volg ik ook Nederlandse les. Dat maakt het 

extra leuk. Leren Tomasz en ik het samen.



Hoe gaat dit in zijn werk? 

Als uw kind 2 jaar oud is, krijgt u van het consultatiebureau informatie over 

voorschoolse educatie. Zij kijken samen met u naar de ontwikkeling van uw kind. 

Loopt de ontwikkeling achter, dan krijgt uw kind een verwijzing voor voorschoolse 

educatie. Met deze verwijzing kan uw kind vanaf 2 jaar en 6 maanden extra dagdelen 

naar de peuteropvang. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. U kunt uw 

kind dan aanmelden bij één van de kinderopvangorganisaties bij u in de buurt die 

voorschoolse educatie aanbiedt.

U bent als ouder(s) belangrijk

Om uw kind goed te helpen is uw betrokkenheid heel belangrijk. Er zijn regelmatig 

oudergesprekken en activiteiten voor ouder(s) en kind. De pedagogisch medewerker 

hoort graag van u hoe het met uw kind gaat. En natuurlijk vertelt zij wat uw kind 

beleeft op de peuteropvang en geeft u tips en opdrachtjes mee om thuis met uw kind 

te oefenen. 

Wat kost peuteropvang en voorschoolse educatie? 

De kosten van de peuteropvang en voorschoolse educatie zijn afhankelijk van uw 

situatie: 

•  Werkt u (en uw partner)? U kunt dan voor de peuteropvang kinderopvangtoeslag 

 aanvragen. Dat doet u bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Wilt u hulp bij 

 het invullen van formulieren, dan kunt u terecht bij de kinderopvangorganisatie 

 waar u uw kind aanmeldt of de formulierenbrigade  van de LEV-groep.   

•  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? U kunt dan gebruikmaken 

 van gesubsidieerde peuteropvang. U moet wel een verklaring ‘geen recht op 

 kinderopvangtoeslag’ inleveren bij de kinderopvangorganisatie. U betaalt dan een 

 inkomensafhankelijke bijdrage. Meer hierover leest u in de 

 folder subsidie aanvragen voor peuteropvang en voorschoolse educatie.    

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/KdvZoekResultaten.jsf?currentPage=0&verantwoordelijkeGemeente=794&zoekHistorischeNaam=false&zoekStatusSoort=Ingeschreven 
http://www.toeslagen.nl
https://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=287
https://www.helmond.nl/1/socialeteams/Kinderopvang-en-peuterspeelzaal,-subsidie-peuterarrangement-(inwoner)


• Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en een 

 gemeentelijke inkomensverklaring? Dan komt u in aanmerking voor de  vergoeding 

 van de  inkomensafhankelijke bijdrage. De kinderopvangorganisatie kan u hierbij 

 helpen.

• Heeft uw kind een verwijzing voor voorschoolse educatie en wilt u gebruik maken 

 van de extra dagdelen? Dan brengt dit geen extra kosten met zich mee. 

 De extra dagdelen voor kinderen met verwijzing voor voorschoolse educatie komen 

 voor rekening van de gemeente. U moet hiervoor wel de verwijzing die u van het 

 consultatiebureau krijgt, inleveren bij de kinderopvangorganisatie.   

Meer informatie

Meer informatie over de kosten vindt u op onze website www.helmond.nl.  

Daar vindt u ook een overzicht van de kinderopvangorganisaties die bij u in de 

buurt peuteropvang en voorschoolse educatie aanbieden. Heeft u vragen over de 

peuteropvang dan kunt u terecht bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze.

Joey (32), vader van Dewi (3,5): ‘Toen het consultatiebureau vertelde dat 

voorschoolse educatie iets voor Dewi zou zijn, had ik mijn twijfels. Vier ochtenden 

naar de peuteropvang dat vond ik wel erg veel. Mijn vrouw heeft Dewi toch 

aangemeld. In het begin was het even wennen, maar Dewi gaat nu met veel 

plezier naar haar peutergroep. En ik lees tegenwoordig veel meer boekjes voor. 

Heb ik van weer van Dewi’s juf geleerd. 

http://https://www.helmond.nl/1/producten/Gemeentelijke-inkomensverklaring
http://www.helmond.nl

