Voorburg, 24 november 2021

Betreft: tarieven 2022

Beste ouders, verzorgers,
Met deze brief breng ik u op de hoogte van de tarieven voor kinderopvang bij Vlietkinderen in 2022. Ons
tarief stijgt ten opzichte van het huidige tarief, onder andere vanwege de verwachte
(loon)kostenontwikkeling in 2022. Hieronder lichten we een en ander nader toe.
Ontwikkelingen 2022
Door een nieuw CAO-akkoord voor de Kinderopvang in combinatie met algehele prijsstijgingen (inflatie),
voorzien wij voor 2022 een gemiddelde kostenstijging van 3,4%.
Kinderdagverblijf
Onder de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is sinds 2019 een nieuwe beroepskracht-kind
ratio (BKR) van toepassing. Deze ratio schrijft voor hoeveel beroepskrachten wij moeten inzetten ten
opzichte van het aantal aanwezige kinderen.
In deze tijden van toenemende vraag naar opvang van baby’s, heeft de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR)
tot gevolg dat het maximaal toegestane aantal kinderen dat op een KDV groep mag worden geplaatst,
betrekkelijk snel wordt bereikt. Met het tegenstrijdige verschijnsel tot gevolg, dat er een wachtlijst
ontstaat terwijl de groep niet vol is.
Dergelijke leegstand in een groep werkt kostprijs verhogend. Voor een gezonde bedrijfsvoering van
Vlietkinderen zien wij ons dan ook genoodzaakt om het uurtarief van het KDV meer te laten stijgen dan
bovengenoemde gemiddelde kostenstijging.
Uitleg over de BKR vindt u via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vaste-gezichtenen-groepen-kinderopvang
Buitenschoolse Opvang
Bij de Buitenschoolse Opvang doet zich een omgekeerd effect voor. De BKR is hier vanwege oudere
kinderen, juist ruimer dan voorheen. Dat wij hierdoor een meer efficiënte personeelsinzet kunnen
bereiken, heeft een gunstige uitwerking op de kostprijs. Dit stelt ons in staat om het uurtarief voor de BSO
minder te laten stijgen dan bovengenoemde gemiddelde kostenstijging.
Wij blijven investeren in kwaliteit
De afgelopen jaren heeft Vlietkinderen vanuit eigen middelen aanzienlijke investeringen gedaan in de
kwaliteit van de opvang. De meest in het oog springende resultaten zijn natuurlijk de oplevering van ons
nieuwe kinderdagverblijf Pinkeltje en onze deelname in Integraal Kind Centrum Trampoline. Daarnaast
hebben wij verbeteringen doorgevoerd in de luchtkwaliteit van onze locaties ‘t Kompas en De Luchtballon.
In 2022 zetten wij deze lijn voort. Doordat wij op deze manier blijven investeren, komt dat ten goede van
de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren).
Investeringsspeerpunten voor het komende jaar zijn het opleiden van (nieuwe) medewerkers, verdere
samenwerking met onze onderwijspartners in nieuw te bouwen kindcentra (IKC’s) en natuurlijk het groot
onderhoud en het optimaliseren(verbouw) van onze locaties.

Uurtarieven 2022
Ook dit jaar zijn onze tarieven tot stand gekomen in constructief overleg met de Centrale Ouderraad, die
ons positief heeft geadviseerd hierover. Voor 2022 zijn de onderstaande uurtarieven vastgesteld:
Vlietkinderen
Standaard tarief
2022

Vlietkinderen
Flex tarief 2022

Maximum
uurprijs KOT
20221

Kinderdagverblijf (0-4 jr.)
Peuteropvang
(2-4 jr. verlengd)

€ 9,20
(2021: € 8,70)

€ 10,60
(2021: € 9,95)

€ 8,50
(2021: € 8,46)

Peuteropvang/speelzaal
(2-4 jr.)2

€ 8,50
(2021: € 8,46)

n.v.t.

€ 8,50
(2021: € 8,46)

Buitenschoolse opvang
(4-12 jr. opvang vóór en na
schooltijd)

€ 8,15
(2021: € 8,05)

€ 9,40
(2021: € 9,20)

€ 7,31
(2021: € 7,27)

Opvangvorm

1.) Dit zijn de maximum uurtarieven waarover u in 2022 Kinderopvangtoeslag (KOT) kunt aanvragen. Ten opzichte van
2021 zijn deze tarieven gemiddeld slechts 0,51% gestegen.
2.) Voor peuteropvang met voorschoolse educatie, wordt het tarief vastgesteld door de gemeente. Ouders met kinderen
op deze opvangvorm worden hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Wat betekent dit voor u?
Wat de nieuwe uurtarieven betekenen voor uw bruto maandlasten, hebben wij voor u uitgewerkt in het
kostenoverzicht dat wij als bijlage bij deze brief hebben meegezonden.
Voor de berekening van uw netto maandlasten verwijzen wij u graag naar de rekentool op de website van
de Belastingdienst.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekeningtoeslagen
Tot besluit
We gaan als kinderopvang een interessante tijd tegemoet. De financiering van de kinderopvang en het
(gratis) toegangsrecht voor alle kinderen staan op de politieke agenda, wij volgen de ontwikkelingen op de
voet. In de tussentijd doen wij waar we goed in zijn, uw kinderen een fijne dag bezorgen, zodat u met een
gerust hart aan het werk of aan de studie kunt.

Hartelijke groet,

Jeroen Glen
manager Bedrijfsvoering
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze dan gerust via klantenservice@vlietkinderen.nl of bel met 070 317
59 59.

