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Meer informatie of een vraag?
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over peuterarrangementen of  
Voorschoolse educatie? Neem dan contact op met de coördinator van de gemeente via 
vvecoordinator@amstelveen.nl of kijk op www.amstelveen.nl/kinderopvangenjeugd 

Uitgave
Gemeente Amstelveen, januari 2020. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze folder. 

Peuterarrangementen en Voorschoolse 
educatie in Amstelveen
Spelen is de natuurlijke manier waarop peuters de wereld ontdekken. Ze leren 
daar veel van en het geeft plezier. In de voorschoolse opvang krijgen kinderen alle 
ruimte om te spelen, te ontwikkelen en te leren. Dit doen ze onder begeleiding 
van deskundige pedagogisch medewerkers. De voorschoolse opvang bereidt 
kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. 

De gemeente Amstelveen subsidieert peuterarrangementen en Voorschoolse 
educatie voor kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar.



amstelveen.nl/kinderopvangenjeugd

Vindt u het belangrijk dat uw kind naar voor-
schoolse opvang gaat? Maar u heeft geen recht op 
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan 
kunt u gebruik maken van een peuterarrangement. 
Uw kind kan dan twee dagdelen per week naar een 
peutergroep in de halve dagopvang.

Voor wie is een peuterarrangement?
1.  Kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die 

ingeschreven staan in de gemeente 
Amstelveen

2.  Ouders hebben geen recht op 
kinderopvangtoeslag

3.  Het kind heeft geen indicatie
voor Voorschoolse educatie

Een goede start op de basisschool is van groot belang voor alle kinderen. Kan uw 
kind extra steun gebruiken bij de (taal)ontwikkeling? Dan kan uw kind drie dagdelen 
gebruik maken van Voorschoolse educatie. In deze peutergroep is extra aandacht en 
tijd voor de ontwikkeling van kinderen. Er worden veel verschillende activiteiten 
geboden zoals taalspelletjes, voorlezen, spel met verschillende materialen, zingen en 
bewegen. De peutergroepen werken nauw samen met de basisschool.

Aanmelding en plaatsing
In Amstelveen bieden verschillende 
organisaties Voorschoolse educatie aan in 
de halve dagopvang. Heeft u een indicatie 
gekregen van het consultatiebureau? Met 
deze indicatie kunt u uw kind aanmelden bij 
één van de peutergroepen Voorschoolse 
educatie. Vergeet niet om het ingevulde 
indicatieformulier van het consultatiebu-
reau aan de kinderopvangorganisatie te 
geven. De organisaties en locaties kunt u 
vinden op de website van de gemeente: 
www.amstelveen.nl/kinderopvangenjeugd 

 Kosten
Ouders die recht hebben op kinderop-
vangtoeslag van de belastingdienst, 
kunnen hiervan de Voorschoolse educatie 
betalen. Ouders die geen recht hebben 
op kinderopvangtoeslag betalen een 
inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage. De kinderopvang 
van uw keuze kan exact uw 
ouderbijdrage berekenen.  

Aanmelding en plaatsing
In Amstelveen bieden verschillende organisaties peuterarrangementen aan.  
Er is een limiet aan het aantal beschikbare subsidieplaatsen peuterarrangement. 
De organisaties en locaties kunt u vinden op de website van de gemeente:  
www.amstelveen.nl/kinderopvangenjeugd  

Kosten
U betaalt voor een peuterarrangement een inkomensafhankelijke ouder-
bijdrage over 10 uur per week. De kinderopvang van uw keuze kan exact
uw ouderbijdrage berekenen. 

Voor wie is voorschoolse educatie?
1.  Kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die ingeschreven 

staan in de gemeente Amstelveen.
2.  Voor ouders met en zonder recht 

op kinderopvangtoeslag
3.  Het kind heeft een indicatie voor 

Voorschoolse educatie van de GGD*

*De criteria Voorschoolse educatie worden 
vastgesteld door de gemeente. Het consultatiebu-
reau (GGD) volgt de ontwikkeling van uw kind vanaf 
de geboorte. Zij beoordelen of uw kind voldoet aan 
de criteria Voorschoolse educatie. 

Peuterarrangementen Voorschoolse educatie




