
Tarieven kinderopvang 2022 

 

Beste ouders,  

 

Per 1 januari 2022 gaan de tarieven van Boartershiem veranderen. In 2021 is bij iedereen 

aangegeven dat in 2022 Boartershiem zal gaan werken met pakketten. Op de buitenschoolse opvang 

wordt al gewerkt met pakketten. 

 

Naar overleg met de oudercommissie en onze boekhouder hebben wij besloten de onderstaande 

tarieven en pakketten aan te bieden. 

 

De uur prijzen voor 2022 

( Wederom blijven wij als Boartershiem onder de landelijk geadviseerde uur prijs van de dagopvang ) 

 

Kinderopvang  € 8,45 euro per uur –  52 weken 

   € 8.73  euro per uur – 40 weken 

 

BSO   € 7.31 euro per uur  -  52 weken 

   € 7.54 euro per uur –   40 weken 

 

VSO   € 7.31 euro per uur –   40 weken 

 

Contractvormen 

 

Schoolwekencontract 

Kinderopvang geregeld gedurende de schoolweken. Het schoolwekencontract geeft recht op 

kinderopvang tijdens schoolweken ( 40 weken per jaar). 

 

Jaarcontract 

Het jaarcontract geeft recht op kinderopvang gedurende het hele jaar op contractueel vastgestelde 

dagen ( 52 weken per jaar).  

 

• Dagen die wij gesloten zijn tijdens feestdagen worden niet berekend tijdens een 

schoolwekencontract of jaarcontract. Deze dagen zijn reeds verwerkt in het systeem. 

 

 



Extra dagen 

Kinderopvang - Afname van extra dagen kosten € 8.50 euro per uur ( wordt berekend per 15 min ). 

BSO – Afname van extra dagen kosten € 7.41 euro per uur ( wordt berekend per 15 min ).  

 

Te laat ophalen 

Bij een contract tot 17 uur zijn de ouders verplicht om door te geven dat ze iets later zijn. 

Bij standaard later ophalen dat 17:00 uur wordt er een gesprek aangegaan met de ouders of het 

tijdstip van het contract aangepast moet worden of dat de kinderen in de toekomst 17:00 uur 

worden opgehaald.  

 

Keuzedeel schoolweken- of jaarcontract - kinderopvang 

 

Pakket Tijdstip van brengen Tijdstip van halen 

Pakket 1 07:00 17:00 

Pakket 2 07:00 18:00 

Pakket 4 08:30 17:00 

Pakket 5 08:30 18:00 

 

Tarieven kinderopvang 

Schoolweken en vakantieopvang ( 52 weken )  € 8,45 euro per uur 

Schoolweken ( 40 weken )    € 8.73  euro per uur  

 

Voorbeeld: 

Moeder heeft opvang benodigd vanaf 07:30 uur tot 17:30 uur - Pakket 2 

Moeder heeft opvang benodigd vanaf 09:00 uur tot 17.15 uur - Pakket 5 

 

! Later brengen dan 07:00 uur is toegestaan. Wordt een kindje gebracht om 08:00 uur worden de 

kosten in rekening gebracht vanaf 07:00 uur ! 

 

 

Keuzedeel schoolweken- of jaarcontract buitenschoolse opvang 

Pakket 1 schoolweken (40) 14:00 – 17:00 € 7,54 

Pakket 2 schoolweken (40) 14:00 – 18:00 € 7,54 

Pakket 3 school- & vakantieweken ( 52) 14:00 – 17:00 € 7,31 

Pakket 4 school- & vakantieweken ( 52)  14:00 – 18:00 € 7,31 

LET OP DE BSO IS VANAF 2022 GEOPEND TOT 18:00 i.p.v 18:15 uur 

 

 



Ruildagen  

➢ Niet vanuit het verleden inzetbaar 

➢ In te zetten voor bijvoorbeeld: 

 Ziekte dag / extra dag vakantie  

➢ Bij ziekte dezelfde dag nog een ruildag aanvragen.  

➢ Ruildagen zijn niet te garanderen. Ruildagen worden goed- of afgekeurd o.b.v. het kind 

leidster ratio. 

➢ Alleen aan te vragen via Bitcare of de mail.  

 

Extra: 

- Extra opvang benodigd tijdens schoolvakantieperiodes ( bij afname van een 40 weken pakket 

). Minimaal 3 maanden voorafgaande van de vakantieperiode aanvragen i.v.m. planning kind 

leidster ratio en inzet pedagogisch medewerkers.  

Let op de leidsters vragen in januari al hun zomervakantie aan o.b.v. de 52 weken pakketten 

wordt de planning gemaakt. Vraag dus z.s.m. de extra dagen in de zomervakantie aan bij een 

afname van een 40 weken pakket. Wij kunnen kinderen opvangen o.b.v. het kind ratio.  

- Extra dag aanvragen via Bitcare met een kopje extra plan. De aanvraag wordt op basis van 

kind leidsterratio goed of afgekeurd.  

 

 

Berekenen van de uur prijs 

Bijgevoegd als bijlage vinden jullie een model berekening kinderopvangtoeslag. Door het invullen van 

de juiste gegevens kunnen jullie allen de eigen bijdrage berekenen. Tevens verwijzen wij jullie door 

naar toeslagen.nl  

 

Veel gestelde vragen 

 

• Moet ik mijn uren wijzigen bij de belastingdienst? 

Ja de te af te nemen uren per maand moeten jullie wijzigen via mijn toeslagen.nl. Wij adviseren 

dit z.s.m. in orde te maken i.v.m. de verwerkingstijd bij de belastingdienst. 

 

• Hoe kom ik erachter hoeveel uur per maand mijn kind naar de kinderopvang gaat? 

Nadat jullie hebben doorgegeven bij Boartershiem welk pakket jullie willen gaan afnemen in 

2022 maken wij een nieuw contract op. Dit contract wordt per mail verzonden en gevraagd 

voor een Sign Request. In het contract kunnen jullie terug vinden hoeveel uur per maand jullie 

kunnen doorgeven bij mijn toeslagen.nl  

 

• Waar kan ik terecht voor vragen over de uur prijzen? 

Vragen over de wijziging van de uur prijzen kunnen jullie rechtstreeks vragen aan Diana Wels. 

Zij is telefonisch en per mail te bereiken. Liever live een afspraak maken met Diana vraag dit 

dan aan per mail en informeer ons welke dagen en tijden jullie het beste uitkomt.  

 

 



• Wij nemen nog halve dagen af bij Boartershiem, hoe gaan jullie hier mee om? 

Nemen jullie een halve dag in de week af bij Boartershiem? Dan is dit nog een uitzondering, 

nieuwe aanvragen kunnen GEEN halve dagen meer bij ons afnemen. De halve dagen regeling 

voor ouders die dit al verwerkt hebben in het contract geldt: 

▪ 07:00 – 13:00 

▪ 13:00 – 18:00 

Bij het doorgeven van de pakketten graag in het bericht aangeven dat jullie een halve dag 

afnemen.  

 

• Waarom geldt voor een 40 weken contract een hoger tarief ?  

Met een 40 weken contract worden in totaal minder uren in rekening gebracht bij de ouders. 

Veel van de vaste lasten van de eerste stap, zoals de huisvestingskosten, speelgoed, meubilair 

en bepaalde personeelskosten blijven echter gelijk en moeten dan verdeeld worden over een 

kleiner aantal uren. Om deze lasten te kunnen blijven betalen, moet het uurtarief daarom 

hoger liggen. 

 

• Hoe kan het dat ik netto meer kwijt ben bij een 40 wekencontract, terwijl ik minder uren 

afneem in vergelijking met een 52-weken contract?  

Dat heeft alles te maken met de maximum uur prijs in de dagopvang van € 8,45 die bij de 

Belastingdienst in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Het gedeelte boven de € 8,50 

komt niet in aanmerking voor toeslag. Deze € 8,50 wordt de ‘maximum-uur prijs’ genoemd en 

wordt door het Rijk ieder jaar opnieuw vastgesteld. Van onze uur prijs voor een 52-weken 

contract van € 8,45 komt dus € 8,45 in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 

 

 

Voor een 40 weken contract geldt dat van de uur prijs  € 8.75 , € 0.25 cent boven de norm 

betaalt. U komt bij de belastingdienst in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het gedeelte 

boven de €8.50 euro komt niet in aanmerking voor toeslag. ( zie uitleg 52 weken contract). 

Wel dient u bij mijn toeslagen.nl het gehele uurtarief door te geven. 

 

 

  

 


