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Uurtarieven 2019 
 

Den Haag, 12 november 2018 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Zoals elk jaar rond deze tijd worden de tarieven voor de kinderopvang voor het volgende 

jaar onder de loep genomen. Zo ook dit jaar. Als directie, management en oudercommissie 

zijn de tarieven uitvoerig bekeken en opnieuw berekend. 

 

Een enorm verschil met voorgaande jaren is dat in 2019 veel verandering plaatsvindt binnen 

de kinderopvang. De zogeheten wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) vond in 2018 

zijn start, maar brengt zeker in 2019 hoge kosten met zich mee voor de investering van de 

kwaliteit van het personeel, de BKR ratio en de aangescherpte richtlijnen voor de 

babygroepen van de dagopvang. 

 

Om goed genoeg voorbereid te zijn op alle ontwikkelingen hebben we ons als management 

ingelezen, bezochten we verschillende georganiseerde bijeenkomsten hierover en huurden 

we de expertise van een adviesbureau in om ons op een juiste manier te adviseren voor de 

toekomst. Dit bracht ons op de onderstaande nieuwe tarieven voor 2019. 

Opvangvorm Tarief 2018 Tarief 2019 

BSO1                        4-13jr € 7,54 € 7,54 

Peutergroep2         2-4 jr     € 7,51 € 8,12 
Babygroep3             0-2 jr    € 7,51 € 8,27 

Flextarief4 € 8,02 € 9,00 

Verlengde openingstijden5  € 7,50 € 8,50 
Kinderopvangtoeslag € 7,45 KDV €8,02 KDV 

 € 6,92 BSO €6,89 BSO 
 

                                                           
1 Het BSOtarief houden we gelijk met dat van 2018. Onder deze opvangvorm valt de reguliere voorschoolse, 

buitenschoolse en vakantieopvang. Incidentele vakantieopvang valt echter onder het flexibele tarief 
2 Het peutertarief geldt voor de peutergroepen 2-4 jarigen.  

Mits uw 2jarige op een peutergroep zit en kan lopen, kan meedraaien in het ritme en max. 1x per dag slaapt. 
3 Het babytarief geldt voor de babygroep (0-2 jaar). Omdat deze groep voor gemiddeld 7,3% van de 

kostenstijging zorgt, willen we dat bij deze klantengroep specifiek zo doorvoeren. Met dat wij staan voor kwaliteit 
in het behouden van een babygroep, brengt een forse kostenpost o.a. als effect op de BKR 0jarigen. 
Zie ook www.veranderingenkinderopvang.nl. 
4 Dit tarief geldt voor opvang die op flexibele basis wordt aangevraagd wanneer klanten hier vanwege 

onregelmatig werken vraag naar hebben. Deze opvangvorm kent een aantal voorwaarden zoals minimale afname 
van 5,5u per keer en minimaal 11 uren in de week (voor de vastigheid van het kind en de minimale 
vrijblijvendheid). Omdat deze opvangvorm een hoge mate van flexibiliteit vraagt, uniek is in de omgeving en je 

als houder niet zeker bent van deze inkomsten, leggen we dit uurtarief fors hoger. 
5 De verlengde openingstijden is een vaste prijs per half uur tussen 06.30 en 07.00u en 18.00 en 18.30u 

Dit kan op aanvraag via de infomail of wanneer u nu 18u uw kinderen haalt. Wij adviseren u rond 17:45 uw 
kind(eren) op te halen 


