Tarieven 2023
Kinderopvang Alles Kids

BEREKEN JE KOSTEN MET ONZE ONLINE REKENTOOL
De kinderopvang toeslag is gebaseerd op een
maximum uurtarief dat jaarlijks wordt vastgesteld
door de overheid. Ieder jaar worden de maximaal te
vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag
geïndexeerd. De overheid heeft de voorgenomen
tarieven voor 2023 bekend gemaakt. De indexering
van de maximale uurtarieven voor 2023 is

gebaseerd op een correctie van de indexering in
2022 (2,14%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar naar 3,60% is bijgesteld en
de loon- en prijsontwikkeling voor 2023 (3,44%).
Dit betekent dat de maximum uurprijzen worden
aangepast met 6,54% als gevolg van de indexering.

KOPPELING GEWERKTE UREN
In 2022 geldt er nog de zogenoemde koppeling
gewerkte uren (KGU). Ouders kunnen toeslag aanvragen voor maximaal 140% van het aantal uur dat
de minst werkende partner (ouder) werkt. Met een
maximum van 230 uur per kind per kalendermaand.
Dit geldt voor alle soorten opvang; dagopvang,
peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Per 1 januari 2023 wordt deze koppeling met het
aantal gewerkte uren losgelaten. Het maximum
aantal uren kinderopvang waarvoor ouders

kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel
bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand
vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de
ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een
kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan
kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12
maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag.
Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben gewerkt, is
niet meer belangrijk. Daarnaast worden de
inkomenstabellen opgerekt in verband met de inflatie.
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Tarieven en dienstenaanbod 2023
Kinderopvang Alles Kids
Kinderdagverblijf (0 - 4 jaar)

Buitenschoolse opvang (4 - 12 jaar)

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van
7.30 – 18:00 uur (locatie Rutten vanaf 7:00 uur).
Verlengde opvang van 18.00- 18:30 uur is op
aanvraag mogelijk. Bij inschrijving kun je doorgeven hoeveel uren opvang je per dag nodig hebt.
Voorbeeld: Je hebt iedere dag van 7:30 – 17:30 uur
opvang nodig, dit zijn dan 10 uren op een dag.

BSO Alles Kids is geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 12:00 – 18:00 uur en op
dinsdag en donderdag vanaf 14:30 – 18:00 uur.

Het plaatsingscontract wordt gebaseerd op basis
van minimale afname. Mocht je onverwachts toch
eerder of langer opvang nodig hebben dan hoef je
dit vooraf niet door te geven mits dit binnen onze
standaard openingstijden valt. De verlengde opvang
wordt per half uur genoteerd en wordt meegenomen
in de maandelijkse facturatie. Mocht je je kind(eren)
eerder ophalen dan blijft de minimale afname, welke
vastgelegd is in de overeenkomst, gehanteerd. Dit
wordt dus niet verrekend in de facturatie.

Tevens is de voorschoolse opvang (VSO) geopend
op alle werkdagen van 7:00 – 8:30 uur.
BSO De Speelakker is geopend op maandag,
dinsdag en vrijdag van 12:00 – 18:00 uur en op
donderdag vanaf 14:30-18:00 uur. Op woensdag is
de locatie gesloten. De voorschoolse opvang is
geopend op maandag, dinsdag en donderdag van
7:30 – 8:30 uur. Op beide locaties is
verlengde opvang van
18:00-18:30 uur op
aanvraag mogelijk.

Bij zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse
opvang kan gekozen worden uit verschillende
pakketten:
52 weken pakket: hierbij heb je het hele jaar door
opvang en bevat 3 schoolvrije dagen voor de BS

40 weken pakket: hierbij komt je kind
uitsluitend tijdens de reguliere schoolweken en
bevat 3 schoolvrije dagen voor de BSO.

Flexpakket BSO 4-12: Buitenschoolse opvang op
wisselende dagen? Op basis van een flexibel
contract kun je op wisselende dagen en tijden
gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Het
kleinste contract wat je bij ons kunt afnemen voor
de bso is voor min. 5 uur per maand, waarvan je
kind minimaal 1,5 uur aaneengesloten gebruik
dient te maken van de buitenschoolse opvang.
(zie ook algemene voorwaarden Flexpakket
KDV en BSO)

48 weken pakket: biedt opvang gedurende 48
weken per jaar en bevat 3 schoolvrije dagen voor
de BSO. Hiermee maak je 4 vakantieweken geen
gebruik van de opvang. Namelijk 3 weken in de
zomervakantie regio Noord Nederland: 22 juli t/m
3 september (door jezelf in te vullen) en tijdens de
Kerstvakantie week 52 (25 t/m 29 december.

Vakantiepakket: hierbij heb je alleen opvang
tijdens de schoolvakanties, je kunt deze opvang
afnemen op basis van een vakantiekaart. Je kunt
2 weken voorafgaand aan de schoolvakanties
aangeven welke dagdelen je gebruik wilt maken
van de vakantieopvang. Een vakantiekaart kan
worden afgenomen als aanvulling op een pakket
of als los pakket. Een basisvakantiekaart bestaat
uit min. 66 uur per jaar en kan per uur worden
afgenomen. Minimaal 5,5 uur aaneengesloten per
vakantie dag.

Tarieven kinderopvang en peuteropvang
Productsoort Kinderopvang 0-4 jaar		

Bruto uurprijs

52 weken kdv pakket				

€8,50

48 weken kdv pakket				

€8,80

40 weken kdv pakket				

€9,15

Flexpakket kdv					€9,65
Verlengde opvang voorafgaand 		

€5,10		

Blokuur 13:00 - 15:00				

€9,65

of aansluitend					per half uur			

Productsoort Peuteropvang 2-4 jaar		

Bruto uurprijs

52 weken peuterpakket			

€8,50

48 weken peuterpakket			

€8,80

40 weken peuterpakket			

€9,15

VVE 40 weken peuterpakket			

€9,70

Productsoort BSO			Opvangtijden				Bruto uurprijs
Kort dagdeel 52 weken pakket		

12.00 - 14.30 | 14.30 - 18:00		

€7,75

Lang dagdeel 52 weken pakket

12.00 - 18.00				

€7,45

Kort dagdeel 48 weken pakket		

12.00 - 14.30 | 14.30 - 18:00		

€7,95

Lang dagdeel 48 weken pakket

12.00 - 18.00				

€7,65

Kort dagdeel 40 weken pakket		

12.00 - 14.30 | 14.30 - 18:00		

€8,30

Lang dagdeel 40 weken pakket

12.00 - 18.00				

€8,00

Voorschoolse opvang			07.00 - 08.30 				€8,80
Vakantiepakket min. 66 uren 		

Per uur, minimaal 5,5 uur 		

€8,35

per jaar					aaneengesloten
Flexpakket BSO min.5 uur p/maand

Per uur					

€8,90

Verlengde opvang			

18.00 - 18.30				

€4,50 per half uur

Tarieven zijn geldig tot 01-01-2024. De dienst kinderopvang is vrijgesteld van BTW.

è Alle tarieven zijn inclusief

luiers, voeding, babyvoeding (Nutrilon 1 en 2)
en verzorgingsproducten.
Ook voor eventuele uitstapjes betaal je niets extra’s.
Exclusief dieetvoeding of
warme maaltijd.

è Bij de peuteropvang kun je
kiezen tussen een kort
ochtenddeel (8:30 – 12:00
uur) of een lang ochtenddeel (8:30 – 13:00 uur) Het
lange ochtenddeel is incl.
lunch.

è Begin en eindtijden bij het

kinderdagverblijf (0-4 jaar)
zijn per half uur aan te geven tussen 7:00 – 9:00 uur
en vanaf 17:00 – 18:00 uur.

è De peuteropvang kan

gecombineerd worden met
de reguliere kinderopvang
pakketten.

è Bezoekt je kind al onze

kinderopvang, dan hoef je
geen apart peuterpakket
af te nemen. Je kind speelt
dan automatisch mee in de
peuterspeelgroep.

è Peuterspeelgroep is voor

alle peuters toegankelijk
door subsidie of kinderopvangtoeslag. Gezinnen
waarbij één van beide
ouders werkt komen in
aanmerking voor de
subsidieregeling peuteropvang. Gezinnen waarbij beide ouders werken
komen in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag.

VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie)
Pakket Peuteropvang:
Bij de peuteropvang is van alles te doen, bijvoorbeeld buitenspelen, puzzelen, zingen, woordjes leren en tekenen.
Kinderen leren hier samen spelen, delen en omgaan met andere leeftijdsgenootjes.
Soms heeft een kind wat meer hulp nodig bij zijn of haar (taal)ontwikkeling. Peuteropvang met VE biedt die extra
hulp. Goed opgeleide medewerkers helpen de (taal)ontwikkeling van je kind extra goed te stimuleren. Zo worden ze
goed voorbereid op de basisschool
Voor wie is VVE?
VE is er voor peuters van 2 tot 4 jaar die wonen in de gemeente Noordoostpolder en wat meer
hulp kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling. Via het consultatiebureau kunnen kinderen
een VE indicatie krijgen. Peuters met een VE-indicatie, mogen maximaal 16 uur gebruik maken
van peuteropvang in de week voor maximaal 40 weken in een jaar.
Vanaf medio 2023 zijn de peutermedewerkers van Alles Kids VE geschoold en zijn onze
peuterspeelgroepen VE gecertificeerd. We bieden dan de mogelijkheid om peuters
met een VE indicatie, welke is afgegeven door het consultatie bureau, extra uren af
te nemen.
Voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken en een VE-indicatie
hebben, betaalt de gemeente 8 uur van de 16 uur VE per week. Dit betekent dat
8 uur VE volledig gratis is. Voor de andere 8 uur betalen de ouders een eigen
bijdrage, afhankelijk van het inkomen. Wanneer je kind naar de basisschool gaat,
geef dan daar ook aan dat je kind een VE indicatie heeft. Ook op school kunnen
ze je kind extra ondersteuning geven.
Het VE tarief is hoger dan het reguliere tarief, dit wordt veroorzaakt
doordat er hogere eisen gesteld worden aan de pedagogisch
medewerkers, de samenwerking met een basisschool en het
volgen van de ontwikkeling van de peuters. De Rijksoverheid
en de gemeente Noordoostpolder betalen subsidie voor dit
aanbod aan de geïndiceerde peuters.

è Verlengde opvang van

18:00 – 18:30 uur wordt op beide
locaties aangeboden. Je dient
dit vooraf te hebben besproken.
Mogelijk op contractbasis maar ook
incidenteel.

è Blokuur aansluitend op de ochtend:
je kunt op contractbasis een
blokuur afnemen op de kinder
opvang. Het blokuur bestaat uit
twee uur extra opvang van
13.00 – 14:30/15.00 uur.

è Bij alle BSO pakketten

(uitgezonderd het vakantiepakket, vso en het flexpakket) zijn standaard 3
studievrije dagen inbegrepen,
hier worden geen extra kosten
voor in rekening gebracht
(zie algemene voorwaarden
studievrije dagen).

è Ruilen: als extra service kun je bij
het 40, 48 en 52 weken pakket
dagen waarop je kind(eren) geen
gebruik heeft/hebben gemaakt
van de opvang inhalen, mits de
kind- leidsterratio dit toe laat.
Officiële feestdagen kunnen niet
geruild worden.
Overgebleven dagdelen kunnen
bij het 48 weken pakket niet
geruild worden in de verplichte
vrije weken. Eventuele
overgebleven dagen, moeten
binnen het kalender jaar
afgenomen worden. Ruiluren zijn
kindgebonden en niet
overdraagbaar

è Via het ouderportaal of de

ouderapp van Alles Kids kun je de
opvang van je kind volgen. Medewerkers proberen zo regelmatig
mogelijk een activiteit met foto’s te
plaatsen. Ook wordt er van
kinderen tussen de 0 en 2 jaar een
logboekje bijgehouden over o.a. het
eten en slapen. Zelf kun je
natuurlijk ook altijd informatie over
je kind aan de medewerkers
doorgeven via de chatfunctie.
Het is ook mogelijk om via het
ouderportaal je kind af te melden,
extra opvang of een ruildag aan te
vragen.

è Kinderen die tussen 7:00 en 8:00

uur de opvang bezoeken, kunnen
kosteloos een gezond ontbijt
nuttigen.

Facturering
Alles Kids factureert maandelijks vooraf, je ontvangt rond de 1e van de maand
een digitale factuur. Dit loopt gelijk met de kinderopvangtoeslag welke je van de
belastingdienst rond de 20e van de maand voorafgaand ontvangt. Bij voorkeur
ontvangen wij de betaling door middel van automatische incasso. Dit wordt
maandelijks rond de 7e van de maand geïncasseerd. Liever geen automatische
incasso? Dat kan, we brengen daar echter wel extra administratiekosten voor in
rekening (€1,50 per factuur). Het gefactureerde bedrag dient 10 dagen na de
factuurdatum door Alles Kids te zijn ontvangen.
Berekenwijze opvanguren
Op basis van de opvangtijden in het contract, wordt het aantal opvanguren op
jaarbasis berekend. De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag
weten hoeveel uur opvang je gemiddeld per maand afneemt. Om die reden wordt
het aantal opvanguren op jaarbasis vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.
Rekenvoorbeeld opvanguren Kinderdagverblijf
Opvangtijd 07:30 tot 18:00 uur is 10,5 uur per dag.
10,5 uur x 52 weken = 546 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
546 uur / 12 maanden = 45,5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.
Rekenvoorbeeld opvanguren Buitenschoolse opvang
1 kort dagdeel bso 48 weken pakket = 3 uur per dag tijdens schoolweken + 10,5
uur per vakantiedag.
3 x 40 weken = 120 uur per jaar + 10,5 uur x 8 vakantieweken = 84 Totaal: 204 uur.
204 uur per jaar / 12 maanden = gemiddeld 17 uur per maand voor 1 dag bso incl.
8 weken vakantieopvang.

Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten
van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen,
aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst
Toeslagen. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder andere af van je
inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Je
kunt alleen kinderopvang toeslag aanvragen als beide ouders werken,
een opleiding volgen of een inburgeringcursus volgen.
Wat is het verschil tussen bruto en netto kosten?
De bruto kosten zijn de kosten die je per uur aan de kinderopvangorganisatie betaalt. De netto kosten zijn de kosten na aftrek van de
kinderopvang toeslag.
Krijg ik voor een onbeperkt aantal uren kinderopvang toeslag?
De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren (KGU) los te
laten, waarbij het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is
aan het aantal urenkinderopvang waarover recht op toeslag bestaat.
Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de
ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde
recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.
De ene kinderopvang is duurder dan de andere, wordt het uurtarief altijd vergoed?
Nee, er is een maximum uurtarief dat wordt vergoed voor een kinderdagverblijf. Dat bedraagt voor kinderopvang €9,12 en voor de
buitenschoolse opvang €7,85.
Ligt het uurtarief van de kinderopvang hoger? Dan krijg je over het
resterende deel geen toeslag
Hoe bereken ik het bruto verzamelinkomen?
Je kunt het verzamelinkomen schatten door je bruto maandloon en
dat van je eventuele partner op te tellen en te vermenigvuldigen met
twaalf. Vervolgens moet je 8% van het bruto inkomen erbij optellen,
de vakantietoeslag. Ook een eventuele dertiende maand valt onder
het verzamelinkomen. Je kunt je bruto jaarinkomen ook vinden op je
laatste jaaropgaaf (loonstrook).
Voorbeeld:
Bruto maandloon partner 1:
1980 x 12 = 23760 + 8% vakantiegeld (1900,80)
Totaal partner 1: €25660,80
Bruto maandloon partner 2:
1300x 12 =15600+ 8% vakantiegeld (1248)
Totaal partner 2: €16848
Totaal verzamelinkomen: 25660,80 + 16848 = €42508,80
Hoe vraag ik kinderopvang toeslag aan?
Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via mijntoeslagen.nl (je logt in
met uw DigiD). Op onze plaatsingsovereenkomst kun je alle gegevens
vinden die nodig zijn voor de aanvraag, zoals het LRK nummer
(landelijke register kinderopvang), gemiddeld uurtarief en de uren per
maand. Vind je het lastig? Wij of de belastingdienst helpen je graag
met je aanvraag.

De tarieven zijn bruto prijzen, zelf
betaal je slechts een gedeelte
van deze opvangkosten!
Bereken zelf heel eenvoudig je
netto opvangkosten voor 2023!
Met de online rekentool op onze
website www.alleskidsrutten.nl
weet je binnen 1 minuut hoeveel
kinderopvangtoeslag je in 2023
krijgt.

De zorg voor je kleintje uit handen geven, het is nogal wat! Dat begrijpen we
maar al te goed. We vinden het daarom erg belangrijk dat je een goed beeld
en een goed gevoel heeft bij een kinderopvang. Bij Alles Kids werken we
daarom met de volgende stappen om zo een goede keuze te maken en om
het wennen van je kindje wat makkelijker te maken.

Aanmelden

Rondleiding/kennismakingsgesprek

Heb je een positief beeld gekregen en je besluit je
kind(eren) aan te melden? Dat kan via onze website,
onder het kopje aanmelden.
Vervolgens nemen we contact met je op om alle
gegevens even rustig door te nemen en zullen wij je
op de hoogte stellen van de plaatsingsmogelijkheden.
We streven ernaar om minimaal 4 maanden voor de
ingangsdatum je op de hoogte te stellen van de plaatsingsmogelijkheden.
Daarna zullen we alle gegevens opnemen in onze
administratie en ontvang je van ons een plaatsingsovereenkomst. Na het ondertekenen van deze overeenkomst
is de plaatsing definitief en kun je kinderopvangtoeslag
aanvragen. Houdt er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor kinderopvang toeslag ongeveer 3-6
weken in beslag neemt.

Graag vertellen we je alles over onze
opvangmogelijkheden en daarom maken
we graag tijd voor een uitgebreide rondleiding. Tijdens deze rondleiding kun je
vast kennismaken met de eigenaresse
of de locatie coördinator en pedagogisch
medewerkers op locatie, daarnaast kun
je al je vragen stellen en de locatie rustig
bekijken.

Wennen
En dan is het tijd voor de wenperiode. Sommige kinderen
(en ouders) vinden de eerste dagen heel spannend,
andere wat minder. Het wennen wordt daarom altijd
afgestemd met de ouders, het kind en met ons. We
adviseren om uw kind(eren) 1 of 2 dagdelen voorafgaand
aan de plaatsingsdatum te laten wennen. Je mag je
kind(eren) kosteloos maximaal 2 dagdelen laten wennen.

Intakegesprek
Zodra de plaatsing definitief is, nemen
we contact met je op voor het maken
van een intake gesprek op locatie. Het
intake gesprek heb je met de
pedagogisch medewerker die jullie kind
het meeste zal zien. Tijdens dit gesprek
vertellen we je meer over onze manier
van werken en horen we graag van je
welke bijzonderheden of aandachtspunten er zijn m.b.t. de opvang van je
kind(eren).

Feest- en vakantiedagen 2023
Beide locaties zijn gesloten op de
volgende officiële feestdagen in 2023:

Schoolvakanties 2022 (regio Noord). Alles Kids is
gewoon geopend tijdens de schoolvakanties.

Nieuwjaarsdag: 1 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023

Tweede Paasdag: 17 april 2023

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023

Koningsdag: 27 april 2023

Goede vrijdag: 7 april 2023

Hemelvaartsdag: 18 mei 2023

Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023

Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2023

Eerste Kerstdag: 25 december 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Tweede kerstdag: 26 december 2023
Nieuwjaarsdag: 1 januari 2024
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