Betreft :
Datum :

Tariefwijzigingen per 1 januari 2017
21 november 2016

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de tarieven per 1 januari 2017, die wij
hebben vastgesteld na overleg met en instemming van de oudercommissies.
De branchevereniging verwacht dat de tarieven van kinderopvang voor 2017 zullen stijgen, onder
andere als gevolg van inflatie en de loonkostenontwikkeling (CAO Kinderopvang). De loonstijging
voor 2017 zal in totaal ruim 4,1 % bedragen welke 70% van onze kosten beslaan. De stijging van
deze kostencomponenten leidt tot een gewogen kostenstijging van 3,14 %. Hiervoor is 3 % in de
tarieven van 2017 doorberekend.
Het goede nieuws is dat de maximale uurtarief kinderopvangtoeslag voor 2017 is geïndexeerd, en
wel met +4,21 %. Dat betekent dat ouders, vergeleken met dit jaar, weer substantieel meer
kinderopvangtoeslag terug krijgen.
De maximale vergoeding uurtarief voor het KDV is vastgesteld op € 7,18 (was € 6,89 voor 2016). Het
uurtarief van Koningskinderen voor het KDV ligt ruim binnen deze vergoeding van de overheid.
De maximale vergoeding uurtarief voor de BSO is vastgesteld op €6,69 (was € 6,42 voor 2016).
Met de nieuwe tarieven van Koningskinderen in 2017 heeft bijvoorbeeld een gezin met een
toetsingsinkomen van € 65.000,- met 2 kinderen (1 kind KDV, 1 kind BSO) voor het 1ste kind € 2,53
netto p/uur en voor het 2de kind € 0,80 netto p/uur aan opvangkosten per uur.
Andere voorbeelden van de netto kosten kinderopvang Koningskinderen in 2017 zijn in de
onderstaande link weergegeven van KDV en BSO op basis van 52 weken contracten.
http://www.koningskinderen.nl/formulieren/overige/item/1692-netto-kosten-kinderopvangkoningskinderen-2017
Ook voor komend jaar hebben wij er met succes naar gestreefd om de te verwachten
kostenstijging zo laag mogelijk te houden.

Hiermee komen we tot het volgende overzicht van de prijsstelling voor volgend jaar;

Tarieven (bruto) per 1 januari 2017
Soort plaats
KDV

52 weken

Dagopvang1
Halve

40 weken

dagopvang2

Dagopvang1
Halve dagopvang2

Maandbedrag /
pakket

Uurtarief

€ 342,50
€ 191,00
€ 284,25
€ 157,35

€ 7,05
€ 7,21
€ 7,56
€ 7,68
€ 8,11
€ 6,87
€ 6,55
€ 6,61
€ 7,42
€ 7,30
€ 7,30
€ 7,30
€ 7,90
€ 7,50

Flexibele opvang3

BSO

52 weken

Kort dagdeel4
Lang dagdeel5
Continu rooster6

40 weken

Kort dagdeel4
Lang dagdeel5
Continu rooster6

VSO
1
2
3
4
5
6
7

Vakantie
Flexibele opvang7
Abonnement
Strippenkaart

Pakket (5x)1

€ 160,70
€ 224,05
€ 182,15
€ 92,00
€ 169,55
€ 120,90
€ 401,40

Flexibele opvang7

€ 78,75

7.30 - 18.30 uur
7.30 – 13.30 of 12.30 – 18.30 uur
maandbedrag is o.b.v. de minimale afname van 8 dagdelen
maandag, dinsdag en donderdag 15.15 – 18.30 uur
woensdag en vrijdag 12.00 – 18.30 uur
maandag-vrijdag opvang na schooltijd vanaf 14.00 – 18.30 uur
maandbedrag is afhankelijk van het aantal uren, binnen de minimaal af te nemen 4 dagdelen

De 40 weken contracten zijn in verhouding duurder dan de 52 weken contracten. De vaste kosten,
zoals de huisvestingskosten, speelgoed, meubilair en bepaalde personeelskosten, kunnen bij 52
weken verdeeld worden over meer uren. Om deze lasten te kunnen blijven betalen, moet het
uurtarief voor deze vorm van opvang daarom hoger liggen. Dit geldt ook voor flexibele opvang.
LET OP! In veel gevallen bent u met een 52 weken contract netto het voordeligst uit.
Andere kinderopvangorganisaties voeren ook een prijsstijging door, waardoor ook volgend jaar de
tarieven van Koningskinderen zeer concurrerend blijven. In de onderstaande link kunt u de tarieven
van aanbieders als SKAR en Partou vergelijken met die van Koningskinderen.
http://www.koningskinderen.nl/formulieren/overige/item/1691-vergelijk-tarieven-kinderopvangoosterbeek-2017
We hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Erwin Knegt

Koningskinderen Kinderopvang

