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De VKV is niet geopend in de schoolvakanties en op de algemeen erkende feestdagen: Tweede Paasdag,  
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste - en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag en 5 mei één keer  
in de vijf jaar. 

De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en het aantal  
openingsuren per dag en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. Kijk voor de algemene- en  
betalingsvoorwaarden op www.komkids.nl.

Verkorte Kinderopvang met VVE Schiedam 
 

Afname gemiddeld 40 weken per uur € 8,17  
    per maand bij 2 dagdelen van 4 uur € 217,86 
    per maand bij 2 dagdelen van 3,25 uur € 177,02 
 

De Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) in Schiedam valt onder de Wet Kinderopvang en de VKV-locaties zijn 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.  
 
Vaste dagdelen per week
Uw peuter bezoekt de VKV op 2 vaste dagdelen per week (of indien van toepassing op vijf vaste dagdelen), een 
dagdeel is bijvoorbeeld van 8.30 - 11.45 uur [3,25 uur]. De VKV-locaties zijn geopend in de schoolweken en 
gesloten tijdens de schoolvakanties. 
 
Peuters met een VVE-indicatie
In de VKV wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het VVE-programma, waarmee  
spelenderwijs taal- en ontwikkelingsondersteuning wordt geboden, wordt gebruikt voor alle kinderen. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (het consultatiebureau) geeft aan of uw peuter extra ondersteuning nodig heeft. 
Peuters met een VVE-indicatie bezoeken de VKV op 4 of 5 vaste dagdelen per week. De 2 of 3 extra dagdelen 
voor peuters met een VVE-indicatie worden betaald door de gemeente Schiedam. 

Voor ouders die werken: Kinderopvangtoeslag aanvragen
Ouders die werken of studeren, kunnen bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kosten 
van de VKV. Op die manier krijgen zij van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het  
bedrag dat zij moeten betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is o.a. afhankelijk van het inkomen. Op de site van 
de Belastingdienst: www.toeslagen.nl is het mogelijk om een proefberekening te maken. Wij kunnen u helpen 
bij het aanvragen van de toeslag.

Voor ouders die niet werken: gemeente Schiedam betaalt deel van de kosten
Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, wordt er door de  
gemeente Schiedam een deel voor u betaald. Afhankelijk van uw inkomen wordt bepaald hoe hoog uw  
ouderbijdrage zal zijn. Om aan te tonen hoe hoog uw inkomen is, heeft u een Inkomensverklaring (IB60) nodig 
van de Belastingdienst. U moet deze inkomensverklaring zelf aanvragen bij de Belastingdienst via  
telefoonnummer 0800-0543, keuze 3, dan 1.

 

Tarieven KomKids
2020


