
Peuteropvang en VVE 

Kom jij ook 
spelen?
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Waar kan ik vragen stellen? 

Bij je bezoek aan het consultatiebureau kun  
je je vragen stellen. 

Informatie over peuteropvang en VVE kun je ook vinden 
op de website van de gemeente: www.arnhem.nl, 
zoeken naar peuteropvang. Je kunt vragen stellen op 
nummer 0800-1809. 

Als je ondersteuning van Goed Geregeld Arnhem  
wil mail je naar ikwilhulp@ggarnhem.nl of bel je  
026-3217999.



 VVE

Wat is VVE? 
VVE is de afkorting van voorschoolse en vroegschoolse 
educatie. Het betekent dat kinderen extra hulp krijgen 
bij de peuteropvang en op school. 

Waar is de peuteropvang? 
Er is veel peuteropvang in Arnhem. In alle wijken is wel 
een locatie te vinden. Let goed op bij de keuze of de  
locatie wel peuteropvang en VVE van de gemeente 
heeft. Op de website van de gemeente Arnhem vind  
je welke locaties het zijn. 

Wat kost het? 
Peuteropvang is drie of vier dagdelen per week. Wat  
je betaalt hangt af van hoeveel inkomen je hebt. Er is 
een tabel voor. Sommige ouders kunnen kinderopvang-
toeslag krijgen. 

De mensen van Goed Geregeld bij Rijnstad kunnen 
helpen bij de inschrijving en bij het aanvragen van 
kinderopvangtoeslag. 

Waarom krijgt mijn kind VVE? 
Het consultatiebureau geeft een VVE verwijzing als een 
kind extra hulp nodig heeft. Meestal is dat omdat de 
taal van een kind zich niet goed ontwikkelt. Het kan ook 
om iets anders gaan. Bij de peuteropvang krijgt je kind 
dan de hulp die hij nodig heeft. 

Waar krijgt mijn kind VVE?
Bij sommige peuteropvang kan een kind VVE krijgen. Dit 
kan niet bij alle peuteropvang. Je kunt het opzoeken op 
de website van de gemeente. Je kunt het ook navragen 
bij het consultatiebureau of bij de peuteropvang zelf. 

Wat kost het? 
Het is belangrijk dat je kind vaak komt naar de peuter-
opvang. Daarom krijg je korting als je kind vier dag- 
delen komt. Wat je betaalt hangt af van hoeveel  
inkomen je hebt. Er is een tabel voor. Sommige  
ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen. 
De mensen van Goed Geregeld bij Rijnstad kunnen  
helpen bij de inschrijving en bij het aanvragen van  
kinderopvangtoeslag. 

Wat moet ik als ouder doen? 
We gaan samenwerken om je kind te helpen.  
Als we goed samenwerken gaat je kind beter starten  
op school. Bij de peuteropvang zullen de pedagogisch 
medewerkers met je overleggen. Als ouder ga je  
meedoen met een oudercursus of ga je op andere  
manieren leren hoe je je kind kunt ondersteunen.  
Op de website van de gemeente Arnhem of in de  
folder ‘Ouders doen mee met VVE’ zie je waaruit je  
kunt kiezen. 

 Peuteropvang

Wat is peuteropvang?
Peuteropvang is een plek waar peuters heen gaan om te 
spelen. Soms wordt het ook peuterspeelzaal of kinder-
opvang genoemd. Alle kinderen vanaf 2 jaar mogen 
naar de peuteropvang. 

Waarom moet mijn kind naar peuteropvang? 
Kinderen gaan naar de peuteropvang om te spelen en 
te leren. Ze gaan puzzelen, zingen, samen lezen en bui-
ten spelen. Ze leren veel woorden. Ze leren ook samen 
spelen met andere kinderen. Dit is belangrijk om straks 
goed op school te beginnen. 


