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Subsidie peuteropvang en 

voorschoolse educatie (VVE) 2022

Folder voor kinderopvangaanbieders



Voor wie is de subsidie bedoeld? 

De subsidie is bedoeld voor alle peuters in Helmond tussen de 2,5 en 4 jaar en 

stimuleert ouders om hun kind te laten meedoen aan voorschoolse educatie, doordat 

de gemeente een deel van de kosten vergoedt.

Waar moet u aan voldoen om subsidie te kunnen aanvragen?

1. De eisen die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang, alsmede de landelijk 

 vastgestelde kwaliteitseisen die voortvloeien uit het Besluit kwaliteit kinderopvang.

2. De kwaliteitseisen zoals opgenomen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

 voorschoolse educatie.

Wanneer u gebruik maakt van subsidieregeling verplicht u zich tot:

1. Het aanbieden van VVE-peuteropvang in een horizontale groep van kinderen 

 van twee tot vier jaar;

2. Het werken met een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkend 

 VVE-programma;

3. Het gebruik maken van een instrument/ kindvolgsysteem waarmee de brede 

 ontwikkeling van peuters wordt gevolgd, dat voldoet aan de eisen die worden 

 gesteld door de Inspectie van het Onderwijs;

4. Het maken van afspraken met basisscholen over samenwerking, de doorgaande lijn 

 en de overdracht zoals opgenomen in het Handboek Helmond;

5. Het jaarlijks indienen van een locatieplan en een (herziene) kwaliteitsplan zoals 

 opgenomen in het Handboek Helmond;

6. Het aanleveren van beschikbare data aan t.b.v. de jaarlijkse OAB/VVE monitor;

7. Het aansluiten bij of zorgen voor een zorgstructuur wanneer er opvallende of 

 afwijkende signalen zijn in de ontwikkeling van een peuter;

8. Het inzetten van HBO’ers in de VVE-peuteropvang voor minimaal 4 uur 

 per week per groep;

Bent u een kinderopvangaanbieder in Helmond en biedt u peuteropvang en/ of 

voorschoolse educatie aan, dan kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. 

Voorschoolse educatie is bedoeld om peuters te ondersteunen en te stimuleren 

in hun (taal)ontwikkeling. We bieden een inkomensafhankelijke bijdrage aan 

ouders, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, met peuters op een VE-

gecertificeerde kinderopvang. Peuters met een VVE-indicatie hebben recht op extra 

uren die de gemeente volledig vergoedt. Ben je houder van een VE-gecertificeerde 

kinderdagopvang? Vraag dan subsidie aan.

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Programmas-voor-voor-en-vroegschoolse-educatie 


Waarvoor kun u subsidie aanvragen?

• Voor peuters zonder VVE indicatie van wie de ouders geen recht hebben op 

 kinderopvangtoeslag; maximaal 480 uur per peuter over een periode van 

 anderhalf jaar;

• Voor peuters met een VVE-indicatie van wie de ouders geen recht hebben op 

 kinderopvangtoeslag; maximaal 960 uur per peuter  over een periode van 

 anderhalf jaar

• Extra subsidie voor VVE-locaties met gemiddeld meer dan 50% peuters met een 

 VVE-indicatie (doelgroeppeuters) per jaar met een minimum van 

 7 doelgroeppeuters per groep. 

Hoogte gemeentelijke subsidie

• Gemeente Helmond subsidieert de VVE-peuteropvang tot een maximum van 

 € 10,86 per uur.

• De hoogte van de subsidie is inkomensafhankelijk en staat gelijk aan de 

 kinderopvangtoeslag die ouders zouden ontvangen van de belastingdienst als zij 

 wel recht hadden op kinderopvangtoeslag. Ouders dienen hiervoor een ‘verklaring 

 geen recht op kinderopvangtoeslag’ bij u in. De ouderbijdrage wordt bepaald aan 

 de hand van onderstaande tabel. 

Gezamenlijk toetsingsinkomen Ouderbijdrage peuteropvang 2022 per uur

gezin 2022 1ste kind 2de  kind e.v.

lager dan € 20.584 € 0,34 € 0,34

€ 20.585 € 31.648 € 0,43 € 0,37

€ 31.649 € 43.550 € 0,92 € 0,46

€ 43.551 € 59.235 € 1,44 € 0,47

€ 59.236 € 85.146 € 2,50 € 0,70

€ 85.147 € 117.989 € 4,24 € 1,09

€ 117.990 en hoger € 5,64 € 2,03

• De gemeente vergoedt de kosten van de extra uren voorschoolse educatie 

 tot een maximum van 480 uur over een periode van 1,5 jaar in het kader 

 onderwijsachterstandenbeleid. Ouders leveren hiervoor een VVE-indicatie van 

 het consultatiebureau bij u in.

• Ook verleent de gemeente een subsidie aan ouders die in het bezit zijn van een 

 gemeentelijke inkomensverklaring  en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

 Deze ouders betalen geen ouderbijdrage voor de VVE-peuteropvang. 

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


Recht op kinderopvangtoeslag?

Ja

VVE indicatie?

Ja

480 uur (1,5 jaar)

Tegemoetkoming via 

de belastingdienst

480 uur (1,5 jaar)

gratis via de

gemeente

Nee

Tegemoetkoming in 

de kosten via de 

belastingdienst

Nee

Gemeentelijke inkomensverklaring

Nee

Tegemoetkoming

in de kosten via 

de gemeente

> Zie 

ouderbijdrage 

tabel

Ja

Tegemoetkoming 

in de kosten via 

de gemeente

480 uur (1,5 jaar)

> Zie 

ouderbijdrage 

tabel

VVE indicatie?

Ja Nee

480 uur 

(1,5 jaar)

gratis

VVE indicatie?

Ja Nee

480 uur 

(1,5 jaar)

gratis

960 uur 

(1,5 jaar)

gratis




