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Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie
Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking?
De regels voor de subsidieverstrekking staan vermeld in de Subsidieregeling Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie (PVE) Dijk en Waard, in de Algemene Subsidieverordening Heerhugowaard
2014 en in de Algemene subsidieverordening Langedijk 2015 (ASV HHW en LD). U vindt deze rege-
ling en verordeningen op de website van de gemeente Dijk en Waard.

Wie kan subsidie aanvragen?
Uitsluitend degene aan wie een onderneming als bedoeld in het Handelsregisterwet 2007 toebehoort
en die met de onderneming een kindcentrum exploiteert (de houder).

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? (art.3 Subsidieregeling PVE)
U kunt subsidie aanvragen voor:
1.   peuteropvangplaatsen in Dijk en Waard voor peuters van niet-toeslagouders voor maximaal 8 uur

opvang per week;
2.   VE-peuteropvangplaatsen in Dijk en Waard voor doelgroeppeuters voor 16 uur in de week;
3.   VE-gerelateerde scholingskosten;
4.   voorbereidingskosten voor het uitvoeren van VE; en
5.   inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen? (art.6 Subsidieregeling PVE)
Een aanvraag voor subsidie dient bij voorkeur voor 1 november voorafgaand aan het jaar van uitvoe-
ring te worden ingediend. Voor aanvragen die op of na 1 november binnenkomen, bestaat de kans dat
het beschikbare geld al is besteed. LET OP! Bij een onvolledige aanvraag geldt, als datum van ont-
vangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvulling is ontvangen.

NB: Aanvragen voor 2022 dienen bij voorkeur te worden ingediend vanaf 1 januari tot 1 februari 2022.
Aanvragen die worden ingediend voor aanvang van de indieningstermijn worden gedateerd op 1
januari 2022. Voor aanvragen voor het subsidiejaar 2022, die na 1 februari 2022 zijn gediend, bestaat
de kans dat het beschikbare geld al is besteed.

Wanneer hoor ik of ik subsidie krijg? (art.8 ASV HHW en art 8 ASV LD)
Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag. 

Hoe wordt de subsidie berekend? (art.5 Subsidieregeling PVE)
Voor peuteropvangplaatsen voor peuters van niet-toeslagouders bedraagt de maximale subsidie
per jaar, per bezette peuteropvangplaats door een individuele peuter: 
- maximaal 320 uren maal de uurprijs van de houder, tot de maximum uurprijs, minus de geldende

inkomensafhankelijke ouderbijdrage;   
- ten behoeve van niet-groepsgebonden werkzaamheden maximaal 40 uren maal de uurprijs van de

houder, tot de maximum uurprijs. 

Voor VE-peuteropvangplaatsen voor doelgroeppeuters bedraagt de maximale subsidie per jaar, per
VE peuteropvangplaats door een individuele peuter: 
- maximaal: 640 uur maal de uurprijs van de houder, tot de maximum uurprijs, waarvan: 

o maximaal 320 uren maal de uurprijs van de houder, tot de maximum uurprijs, 
minus de geldende inkomensafhankelijke ouderbijdrage; en

o maximaal 320 uren maal de uurprijs van de houder, tot de maximum uurprijs.
- ten behoeve van niet-groepsgebonden werkzaamheden, 40 uren maal de uurprijs van de houder

tot de maximum uurprijs;
-     ten behoeve van extra ondersteuning en begeleidingskosten, maximaal € 1.250 per VE-peuter;
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Waar stuur ik de aanvraag naar toe?
Gemeente Dijk en Waard
Team Subsidies
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard
of
post@dijkenwaard.nl o.v.v. subsidie Peuteropvang en VE

Contact
Gemeente Dijk en Waard, telefoon 072 575 55 55; e-mail: post@dijkenwaard.nl

-     ten behoeve van VE-gerelateerde scholingskosten, maximaal € 4.250 per VE-peutergroep;
-     ten behoeve van het voorbereiden op het uitvoeren van VE, eenmalig maximaal € 7.500;
-     ten behoeve van de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie, maxi-

maal € 400 per VE-peuter.

De maximale subsidie voor peuteropvangplaatsen voor peuters van niet-toeslagouders wordt voor
2022 als volgt berekend: het aantal peuteropvangplaatsen X € 2.766

De maximale subsidie voor VE-peuteropvangplaatsen voor doelgroeppeuters wordt voor 2022 als
volgt berekend: 
het aantal VE-peuteropvangplaatsen X € 4.710 
+ het aantal VE-peuteropvangplaatsen voor doelgroeppeuters ZKOT X € 2.766 
+ het aantal VE-groepen X € 4.250 voor VE-scholingskosten
+ indien van toepassing, € 7.500 voor eenmalige VE-voorbereidingskosten 

Wanneer wordt de subsidie bevoorschot? 
De subsidie wordt bevoorschot op basis van het maandformulier peuteropvang dat na afloop van elke
maand wordt aangeleverd. Dit maandformulier ontvangt u na verlening van de subsidie.
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Aanvraagformulier subsidie peuteropvang en 
voorschoolse educatie

Deel I: Uw gegevens

Naam organisatie:               
                                           
Registratienummer LRK
kinderdagverblijf (KDV):      
Adres:                                 
Postcode en Woonplaats:   
Telefoonnummer:
(van 09.00-17.00 uur)              
IBANnummer:                     

Ondertekening

Dit formulier is ingevuld door:

Naam:                                 
Functie:                               
Telefoonnummer:                
E-mail:                                 

Aldus naar waarheid ingevuld;

Datum: Handtekening: 
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1.   Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan degene aan wie een onderneming als bedoeld in de
Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met de onderneming een kindcentrum exploi-
teert (houder) Bent u een houder? (art. 4 Subsidieregeling) 

     c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie.

2.   Is de aanvrager failliet verklaard of is aan hem surséance van betaling verleend of is ten
aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing ver-
klaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank ingediend? (art. 4:35 lid 2 Awb)

     c Ja, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie     c  Nee

3. Wordt voldaan aan de wettelijke eisen, welke gesteld worden aan de opvang van peuters in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar? (art.8 lid 1 Subsidieregeling)
c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie.

4.   Is de activiteit gericht op het promoten van een religieuze, levensbeschouwelijk of politieke 
     overtuiging? (art.8 lid 3 Subsidieregeling)
     c Ja, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie     c  Nee

5.   Is er voor tenminste één van de vestigingen van uw organisatie een bestuursrechtelijke 
     handhaving van kracht? (art.8 lid 4 Subsidieregeling)
     c Ja, de activiteit komt mogelijk niet in aanmerking voor subsidie     c  Nee

6.   Wordt er samengewerkt en afgestemd met partners binnen de lokale zorgstructuur 0-4, 
     waaronder het Sociaalplein, de Jeugdgezondheidszorg en het opvoedspreekuur? 
     (art.9, lid a Subsidieregeling)
     c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

7.   Beschikt u over gegevens waaruit blijkt dat de ouder(s)/verzorger(s) geen recht 
     heeft/hebben op kinderopvangtoeslag? (art.9, lid 2b Subsidieregeling)
     c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

8.   Beschikt u over gegevens waaruit blijkt dat de inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor
     niet-toeslagouders correct is toegepast? (art.9, lid 2c Subsidieregeling)
     c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

Alleen in te vullen voor VE-peuterplaatsen

9.   Wordt voldaan aan de wettelijke eisen, welke gesteld worden aan VE in voorschoolse 
     opvang? (art.8, lid 2 Subsidieregeling)
     c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

10. Wordt er samengewerkt en afgestemd met de basisscho(o)len voor wat betreft een doorlo-
     pende leerlijn? Dit betreft de basisscho(o)l(en) waar de doelgroeppeuters naar doorstromen
     (art.9, lid b Subsidieregeling)
     c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

11. Wordt er gebruik gemaakt van een volledig (digitaal) ingevuld overdrachts- en observatie-
     formulier bij de doorstroom naar de basisschool? (art.9 lid 1b Subsidieregeling)
    c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

Deel II: Algemeen



- 5 -

12. Wordt  de ontwikkeling cq resultaten van de doelgroeppeuters in beeld gebracht  op zowel 
     groeps- en individueel niveau , middels een kind- of ontwikkelvolgsysteem, welke zoveel 
     mogelijk aansluit bij het gehanteerde VE-programma. (art.9, lid 1b Subsidieregeling)
    c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

13. Wordt er een gericht ouderbeleid gevoerd? (art.9, lid 1b Subsidieregeling)
    c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

14. Wordt de kwaliteit van VE om de 6 maanden geëvalueerd? (art.9 lid 1b Subsidieregeling)
    c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie

15. Beschikt u over bewijs van indicatiestelling per (doelgroep)peuter voor voorschoolse edu-
     catie? (art.9 lid 2a Subsidieregeling)
    c Ja     c  Nee, de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie
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Deel III: Subsidie

16.Voor welk jaar vraagt u aan?
     Jaar: ____________ 

17.Wat is de startdatum?
     Datum: ____________ 

18.Voor hoeveel uur per week biedt u peuteropvangplaatsen voor peuters van niet-toeslag-
ouders en over hoeveel dagdelen?

     Aantal uren: ___________ Aantal dagdelen: ___________ 

19.Voor welk bedrag maximaal vraagt u subsidie aan voor peuteropvangplaatsen voor peu-
ters van niet-toeslagouders? Zie artikel 3 lid 1 en artikel 5 lid 1 en 2 van de Subsidieregeling
Peuteropvang en Voorschoolse Educatie.

     
     Het Invulformat PVE 2022 is onderdeel van dit aanvraagformulier.
     o  Heeft u alleen reguliere peuteropvang, dan vult u Blad 2 reguliere opvang in voor de berekening 

   van de maximale subsidie op basis van het door u aantal aangeboden plaatsen peuteropvang 
   voor peuters van niet-toeslagouders

     o  Heeft u reguliere peuteropvang én VE-peuteropvangplaatsen, dan vult u Blad 3 regulier en VE, 
   daarin staat ook de berekening van de maximale subsidie op basis van het door u aantal 
   aangeboden plaatsen peuteropvang voor peuters van niet-toeslagouders

        (zie bijlage Invulformat PVE 2022).

Bedrag subsidie aanvraag voor peuteropvangplaatsen voor peuters van niet-toeslagouders is 
    gelijk aan of lager dan de maximale subsidie, namelijk  € _____________________________

LET OP! 
Vraag 20 t/m 23 alleen invullen als u naast reguliere peuteropvang ook peuteropvang aanbiedt met
voorschoolse educatie (VE-peuteropvangplaatsen).
Vraagt u geen subsidie aan voor VE-peuteropvangplaatsen, dan kunt u verder gaan met vraag 24.

20.Voor hoeveel uur per week biedt u VE peuteropvangplaatsen voor doelgroeppeuters en
hoeveel uur per dagdeel?

     Aantal uren: ___________ Aantal uren per dagdeel: ___________

21. Heeft u in het jaar voorafgaand aan deze aanvraag subsidie voor VE ontvangen?
c  Ja 
c  Nee, dan komt u in aanmerking voor het aanvragen van eenmalige subsidie voor 

         VE-voorbereidingskosten (zie vraag 22).

22.Voor welk bedrag maximaal vraagt u subsidie aan voor VE-peuteropvangplaatsen voor
doelgroeppeuters? Zie artikel 3 lid 2, 3, 4 en 5 en artikel 5 lid 3, 4, 6, 7 en 8 van de Subsidieregeling peuter-
opvang en Voorschoolse Educatie.

     Het Invulformat PVE 2022 is onderdeel van dit aanvraagformulier. U dient het Invulformat PVE
2022, Blad 3 regulier en VE in te vullen voor de berekening van de maximale subsidie op basis
van het door u aantal aangeboden plaatsen VE-peuteropvang voor doelgroeppeuters (zie bijlage
Invulformat PVE 2022). 

     Bedrag subsidie aanvraag voor VE-peuteropvangplaatsen is gelijk aan of lager dan de maximale
subsidie, namelijk  € ______________________
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Gemeente Dijk en Waard
College van B&W 
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard
of
post@dijkenwaard.nl

De volledig ingevulde aanvraag met bijlagen zendt u aan:

Locatie
Aantal peuteropvangplaat-

sen voor ouders zonder
Kinderopvangtoeslag

(ZKOT)

Aantal VE-peuteropvang-
plaatsen voor ouders zon-
der Kinderopvangtoeslag

(ZKOT)

Aantal VE-peuteropvangplaat-
sen voor ouders met

Kinderopvangtoeslag (KOT)

23.Wat is het aantal doelgroepkinderen in VE-groepen op peildatum 1 januari?
(NB Van belang voor inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE)

    Aantal doelgroepkinderen: __________

24. Vraagt u subsidie aan voor peuteropvangplaatsen op één locatie?
     c Ja     c  Nee, u dient per locatie het aantal peuteropvangplaatsen aan te geven


