
 

De Flintstones Kinderopvang Tarieven 2018  
 

Tarieven per 1 januari 2018 
 

De tarieven van 2017  staan nog in het onderstaande overzicht. 

 De vernieuwde tarieven voor 2018 staan hierbij.  

 

De tariefsverhoging is nodig om blijvend te kunnen investeren in, onder andere, onderhoud van onze 

locaties en de ontwikkeling van het personeel. Daarnaast investeren we in onze pedagogische 

kwaliteit door te werken met  onze pedagogisch coach op de groep.  We moeten als bedrijf ook in de 

pas blijven met de loonontwikkelingen en de nieuwe IKK regels maken dat wij onze tarieven voor 

2018 met 4% verhogen. Wij blijven ondanks de verscherping van de nieuwe regels binnen de 

kinderopvang kiezen voor het behouden van onze babygroepen. De scholingsplicht is aangescherpt 

om de kwaliteit te vergroten. Daarbij moet een baby van 0-1 jaar verplicht 2 vaste gezichten op de 

groep hebben.  

Op www.veranderingenkinderopvang.nl geeft alle nieuwe IKK eisen waar wij als kinderopvang aan 

moeten gaan voldoen weer. 

Kinderopvangtoeslag verhoogd  
De tarieven van de Belastingdienst gaan voor 2018 wijzigen in het voordeel van de ouder. 
De maximale uurprijzen waarover Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, worden jaarlijks 
geïndexeerd door de overheid. 
 
Dit betekent dat de maximaal te vergoeden uurprijzen voor kinderdagopvang en buitenschoolse 
opvang, met 2,74% worden verhoogd. 
 

Soort Opvang Maximum 2017 Maximum 2018 

Kinderopvang € 7,18 € 7,45 

Buitenschoolseopvang € 6,69 € 6,95 

 
Een eenvoudige en overzichtelijke tariefstructuur  
De Flintstones kinderopvang kent drie tariefvormen.  

Dit maakt het overzichtelijk. U ziet direct waar u aan toe bent. 

 Standaard Flex Super Flex 

Tarief 2017 € 7,22 € 7,75 € 8,00 

Tarief 2018 € 7,51 € 8,06 € 8,32 

 

 

 

 

 

 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
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Tarieven flexibele opvang 

De flexibele opvang kent andere tarieven  en voorwaarden dan de reguliere opvang.  

 

Flexibele 

afname* 

 

daguren 

 

uurtarief 

 

dagprijs 

Hele dag 

2 dagdelen 

11 €8,06 € 88,66 

Halve dag 

1 dagdeel 

5,5 €8,06 € 44,33 

 

 

 

Flexibele afname is voor ouders die minimaal één dag of twee dagdelen afnemen per week en een 

maandrooster doorgeven.  U kan de voorwaarden en regels opvragen bij kantoor. 

Onder superflexibele afname valt de incidentele opvang wanneer het rooster al is gemaakt en 

incidentele vakantieopvang. U kan de voorwaarden en regels opvragen bij kantoor. 

De tarieven zijn inclusief boterhammen, crackers, drinken, fruit, luiers, en normale flesvoeding  

Allergie-voeding, dieetvoeding en andere eigen persoonlijke voorkeuren, zullen zelf meegebracht 

moeten worden. 

* “Om de week” opvang is alleen mogelijk in combinatie met minimaal 2 vaste dagdelen per week 

  

Superflex* Daguren uurtarief Dagprijs 

Hele dag 

2 dagdelen 

 

11 

 

€ 8,32 

 

€ 91,52 

Halve dag 

1 dagdeel 

5,5 € 8,32 € 45,76 
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VSO “om de week” 7:00 – 8.30 2,44 € 8,06        € 19,66 

Korte middag “om de week” 

14.45 – 18.00 PCA, Montessori 

5,28 € 8,06        € 42,55 

 

Korte middag “om de week” 

15.00 – 18.00  

Balans, Waterland, Walvis 

4,88 € 8,06       € 39,33 

Lange middag “om de week” 

12.00 – 18.00  

9,75 € 8,06          € 78,58 

 

 

De 52 weken opvang is inclusief 12 weken vakantieopvang. Welke weken vakantieweken zijn en wat 

margedagen zijn wordt per schooljaar bekend gemaakt.  

Bij afname van 1 BSO middag per week heb je recht op 1 margedag per schooljaar, bij een afname 

van 2 middagen heeft u recht op 2 margedagen, bij 3 middagen heeft u recht op 3 margedagen.  

Heeft u meer margedagen nodig dan kan dit extra afgenomen worden.  

Om de week opvang is alleen mogelijk in combinatie met vakantieopvang en met een minimum 

afname van 1 vaste middag per week. 

Kiest u voor BSO opvang met minder dan 52 weken, dan is maatwerk bespreekbaar. 

 

Tarieven BSO en VSO 

   

    

Buitenschoolse opvang 

52 weken opvang 

maanduren uurtarief maandbedrag 

VSO 7.00 – 8.30 4,88  € 7,54 € 35,38 

Korte middag 14.45 – 18.00 

PCA, Montessori 

10,56  € 7,54 € 76,56 

Korte middag 15.00 – 18.00 

Balans, Waterland, Walvis 

9,75 € 7,54 € 71 

 

Lange middag 12.00 – 18.00  19,50  € 7,54 € 147,03 

Vakantieopvang 7.00 – 18.00 11,92 € 7,54 € 86,42 


