Datum: 11-2021
Betreft: Uur prijs 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ieder jaar wordt er vanuit de overheid een richtprijs gecommuniceerd aan alle
kinderopvangorganisaties. Vanuit dit advies bepalen wij in samenspraak met de oudercommissie
welke uur prijs voor onze stichting van toepassing is voor het komende jaar. In de totstandkoming van
deze bepaling houden wij rekening met de te dragen kosten in het komende jaar zoals huisvesting
kosten, personeelskosten, levensmiddelen etc. Daarnaast kijken wij naar het specifieke aanbod per
vestiging.
Wij maken hierbij onderscheid tussen dagopvang (kinderdagverblijf), halve dagopvang (peuteropvangverlengde peuteropvang) en buitenschoolse opvang. Iedere opvang vorm draagt andere kosten.
In 2022 zullen wij aan alle 3 de opvang vormen biologische voeding bieden. Wij hebben hiervoor
gekozen omdat het aansluit bij onze visie van zorgzaamheid in het bieden van gezonde voeding. Wij
hebben ons voedingsbeleid aangepast op deze duurzame en gezonde ontwikkeling. Het
voedingsbeleid hebben we als tweede bijlage toegevoegd.
Prijsstijging kinderdagverblijf:
De prijsstijging bij het kinderdagverblijf omvat 0,10 cent, dit is vergeleken met de prijsstijging van vorig
jaar minder. Toch is de stijging hoger dan bij de andere twee opvangvormen. Hiervoor hebben wij
gekozen, daar het aanbod bij het kinderdagverblijf op punten afwijkt van het reguliere aanbod. Zo
bieden wij de kinderen biologische voedingsproducten aan, welke in regelmaat ook resulteert in een
verrijkte lunch met warme voeding zoals soep. Tevens bieden wij voornamelijk natuurlijk
speelmateriaal aan. De kosten van dit aanbod is hoger dan bij reguliere opvang. Ook hebben wij na
de zomersluiting een BBL student aangenomen welke voor extra ondersteuning en stabiliteit zorgt in
de werkzaamheden, maar ook binnen het team van Kinderopvang Stampertjes. Met stabiliteit
bedoelen we onder andere ook de verrijking in personele bezetting. De BBL student zal binnen
afzienbare tijd gedeeltelijk voltallig inzetbaar zijn, wat inval door ziekte of onvoorziene situaties
eenvoudiger mogelijk maakt. Dit beperkt opnieuw het risico dat wij bij uitval van personeel
genoodzaakt zijn onbekende uitzendkrachten in te zetten.
Prijsstijging Peuteropvang:
De prijsstijging bij de peuteropvang zal 0,03 cent boven de landelijk bepaalde uur prijs stijgen. Wij
bieden naast extern aanbod als judoworkshops, yogalessen nu ook zelf biologisch fruit en groente
aan. Ook kopen wij nu zelf de luiers in. Dit maakt dat de totaalkosten voor de peuteropvang zijn
gestegen, welke wij doormiddel van deze prijsstijging zullen opvangen zonder tussentijdse bijdrage
aan ouders te vragen voor bijvoorbeeld festiviteiten als Sinterklaas, kerst etc.
Er zal voor de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag geen prijsstijging plaats vinden.
Prijsstijging Buitenschoolse opvang:
Bij de buitenschoolseopvang werken we met 2 verschillende uur prijzen.1 uur prijs voor de korte
dagen (maandag, dinsdag, donderdag) en 1 uur prijs voor de langere dagen (woensdag, vrijdag en
vakantiedagen, studiedaguren). De prijsstijging bij de buitenschoolseopvang zal bij de korte dagen
prijs 0,06 cent omhoog gaan. Dit is 0,02 cent meer dan de stijging van de landelijk bepaalde uur prijs
van 2022. De prijsstijging van de lange dagen zal slechts 0,02 cent omhoog gaan vergeleken met de
uur prijs van 2021. Wij hebben hiervoor gekozen daar de waarde en inhoud van ons aanbod is
toegenomen in kwaliteit. Zo zal in 2022 ook de bso biologische voedingsproducten aanbieden.
Daarnaast zal er in wekelijkse frequentie meer aanbod komen in workshops op het gebied van sport
en spel, creativiteit en expressiviteit. Ook het aanbod in de vakantieopvang weken willen wij in
kwaliteit continueren.
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Jaarprijzen 2022:
€8,15 per uur

Kinderdagverblijf :

(gebaseerd op 47 weken open stelling, bij sluiting zomervakantie 3 weken en 2 weken
kerstvakantie)
Peuteropvang (en verlengde peuteropvang)

€8,53 per uur

Peuteropvang gesubsidieerd:

€6,75

(gebaseerd op 40 weken open stelling, schoolweken)
€8,52 per uur

Buitenschoolse opvang korte dag ( 4 uur):

Buitenschoolseopvang lange dag (minimaal 6 uur): €7,07 per uur
Maandelijkse kosten en uren overzicht 2022:
1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

KDV

€326,00

€652,00

€978,00

€1304,00

€1630,00

Gemiddeld
contract uren
p.m.

40

80

120

160

200

Peuteropvang

€113,73

€227,47

€341,20

€454,93

€568,66

Gemiddeld
contract uren
p.m.

13,33

26,67

40,09

53,33

66,66

Verlengde
peuteropvang

€184,82

€369,63

€554,45

Gemiddeld
contract uren
p.m.

21,66

43,33

64,99

BSO k.d.*

€152,78

€305,59

€458,37

Gemiddeld
contract uren
p.m.

k.d. 13.33

k.d. 26,67

k.d. 40,09

l.d. 5,54

l.d. 11.08

l.d.16.62

BSO l.d.*

€180,60

€361,20

Gemiddeld
contract uren
p.m.

l.d. 25,54

L.d. 51,09

*k.d. korte dag, l.d. lange dag
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De maandelijkse bso prijzen zijn inclusief vakantie
opvang, exclusief studiedagen
Bovenstaande tabel is een berekening gemaakt op een volledige jaarprijs van 12 maanden. Wanneer
een kind eerder stopt op de opvang of later start zal de jaarprijs wijzigen en zo ook de maandelijks te
factureren bedragen en het gemiddelde aantal contract uren per maand. Indien dit bij jouw gezin het
komende jaar van toepassing is zal er in de loop van deze week een mail worden toegestuurd met de
juiste prijs berekening voor jouw gezin.
Mochten er vragen zijn over de inhoud van deze brief kan er altijd contact gezocht worden.

Met vriendelijke groet,

Anne Achterberg, voorzitter bestuur
Stichting Kinderopvang Stampertjes
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