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Belastingdienst 2021-2022 
De kinderopvangtoeslag in 2022 is ongeveer gelijk aan die uit 2021.  De 
kinderopvangtoeslagtabel 2022 heeft, net als in 2021, een loonindexatie. 

Het uurtarief voor de kinderopvangtoeslag komen in 2022 hetzelfde uit dan in 
2021. U krijgt per saldo ongeveer dezelfde toeslag van de Belastingdienst. 
Maximale prijs per uur kinderopvang 2021 ten opzichte van 2020:
￼ 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag 2022 
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. 

U heeft met een geregistreerd kindercentrum een contract afgesloten. 

U betaalt de kosten voor kinderopvang. (ouderbijdrage) 

U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. 

U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of u onderhoudt het kind in 
belangrijke mate en uw kind staat ingeschreven op uw woonadres. 

Per kind is er maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag toegestaan. 
Op hoeveel uur u recht heeft is mede afhankelijk van het aantal uren dat u 
en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. Het kan ook zo zijn dat 
u studeert of een traject volgt om aan het werk te komen. 

Vraag uw kinderopvangtoeslag op tijd aan (binnen drie maanden) 

Raakt u werkeloos, dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 
Zet de kinderopvangtoeslag op tijd stop, zo voorkomt u dat u moet 
terugbetalen. 



Uurtarieven 2022 dagopvang 0-4 jaar 

In 2021 hanteerde de organisatie een uurtarief van € 8,55. KC Ikke Ook heeft besloten om haar 
uurtarief te laten zoals het was en het uurtarief van 2022 komt hiermee op € 8,55. 

Uurtarief is inclusief: 

4 maaltijden per dag (inclusief warm eten), volgens de nieuwe schijf van vijf. 

Uitstapjes en activiteiten, gericht op VVE  en educatief. 

Luiers 

Opvolgmelk tot 12 maanden 

Biologische en verse babyvoeding 

Verzorgingsproducten 

MyChapp app voor de overdrachten en foto’s. 

Educatieve verjaardagscadeaus en Sinterklaas cadeaus 

Aparte babygroep van 0– 1 jaar 

Afgesloten en een veilige buitenruimte 

Grote groepsruimte met veel educatief speelgoed 

Prettige sfeer, goede kwaliteit, veilig en schoon, vast team pedagogisch medewerksters. 

Opvang vanaf 7.00 uur en na 18.00 uur mogelijk, zonder extra kosten. 

Tarieven dagopvang Uurtarief 
€8,55

Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per 
maand

1 dag per week € 4909,41 € 409,12 574.20 47.85

2 dagen per week € 9818.82 € 818,24 1148.40 95.70

3 dagen per week € 14.728,23 € 1227,35 1722.60 143.55

4 dagen per week € 19.637,64 € 1636,47 2296.80 191.40

5 dagen per week € 24.547,05 € 2045,59 2871 239,25



Tarieven  halve dagopvang 
Babyafdeling

Uurtarief   
€ 8,55

Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per 
maand

1 dagdeel per week € 2454,71 € 204,56 287.10 23.93

2 dagdelen per week € 4909,41 € 409,12 574.20 47.85

3 dagdelen per week € 7364,12 € 613,68 861.30 71.78

4 dagdelen per week € 9818,82 € 818,24 1148.40 95.70

5 dagdelen per week € 12273,53 € 1022,79 1435.50 119.63

Een rekenvoorbeelden 
2021 
Een alleenstaande ouder met een  inkomen van €53.000,-: 
Indien uw kind 3 dagen per week naar het kinderdagverblijf gaat ontvangt u elke maand een factuur van 
€ 1227,35. U ontvangt per maand volgens de kinderopvangtabel 2022 met uw inkomen 80,90% van de 
factuur aan kinderopvangtoeslag. Dit houdt in dat u elke maand van de belastingdienst € 982,47 
kinderopvangtoeslag krijgt. De ouderbijdrage is € 1227,35 - € 982,47 = € 244,88 per maand 

Graag bekijken we samen met u wat uw eigen bijdrage is. 



Tarieven Flex opvang Uurtarief 
€ 9,02

Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per maand

1 dag per week € 5.179,28 € 431,61 574.20 47.85

2 dagen per week € 10.358,57 € 863,21 1148.40 95.70

3 dagen per week € 15.537,85 € 1294,82 1722.60 143.55

4 dagen per week € 20.717,14 € 1726,43 2296.80 191.40

5 dagen per week € 25.896,42 € 2158,04 2871 239,25

Uurtarieven 2022 flexibele dagopvang 0-4 jaar 

In 2022 is er nog steeds mogelijkheid om te kiezen voor flexibele dagopvang. U kunt per maand 
doorgeven welke dag uw kind naar de opvang zou komen. 

Voorwaarden: 

De dagen dat uw kind(eren) naar de opvang komen worden minimaal 2 weken van te voren 
doorgegeven. U kunt met uitzondering, in overleg met de locatiemanager een dag ruilen. 

U kunt geen uren/dagen meenemen naar de volgende maand. 

KC Ikke Ook heeft een flexuurtarief van € 9,02 

Uurtarief is inclusief: 

4 maaltijden per dag (inclusief warm eten), volgens de nieuwe schijf van vijf. 

Uitstapjes en activiteiten, gericht op VVE  en educatief. 

Luiers 

Opvolgmelk tot 12 maanden 

Biologische en verse babyvoeding 

Verzorgingsproducten 

MyChapp app voor de overdrachten en foto’s. 

Educatieve verjaardagscadeaus en Sinterklaas cadeaus 

Aparte babygroep van 0– 1 jaar 

Afgesloten en een veilige buitenruimte 

Grote groepsruimte met veel educatief speelgoed 

Prettige sfeer, goede kwaliteit, veilig en schoon, vast team pedagogisch medewerksters. 

Opvang vanaf 7.00 uur en na 18.00 uur mogelijk, zonder extra kosten. 



Tarieven flexibele halve 
dagopvang

Uurtarief 
€ 9,02

Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per 
maand

1 dagdeel per week € 2589,64 € 215,80 287.10 23.93

2 dagdelen per week € 5179,28 € 431,61 574.20 47.85

3 dagdelen per week € 7768,93 € 647,41 861.30 71.78

4 dagdelen per week € 10358,87 € 863,21 1148.40 95.70

5 dagdelen per week € 12948,21 € 1079,02 1435.50 119.63

Een rekenvoorbeeld 

2021 
Een gezamenlijk inkomen van € 22.000,-: 
Indien uw kind 3 flexibele dagen per week naar het kinderdagverblijf gaat ontvangt u elke maand een 
factuur van € 1294,82. U ontvangt per maand volgens de kinderopvangtabel 2022 met uw inkomen 
96 % van de factuur tot € 8,46 per uur aan kinderopvangtoeslag. Dit houdt in dat u elke maand van 
de belastingdienst 
€ 1165,85 kinderopvangtoeslag krijgt. De ouderbijdrage is €1294,82 - € 1.165,85 = € 128,97 per 
maand 



Uurtarieven 2022 Buitenschoolse opvang 4-13 jaar 

Naschoolse 
opvang

Opvang na 
school *

Uurtarief € 7,90 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Aantal uur per 
maand

10.83 10.83 20.00 10.83 10.83

Aantal uur per jaar 130 130 240 130 130

Maandbedrag € 85,58 € 85,58 € 158,00 € 85,58 € 85,58

Voorschoolse 
opvang

Opvang 
vanaf 7:30 
tot 
aanvang 
school

Uurtarief €7,90 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Aantal uur per 
maand

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Aantal uur per jaar 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Maandbedrag €39,50 €39,50 €39,50 €39,50 €39,50

Basisschool de Fontein 

Uurtarief is inclusief: 

Ontbijt (bij de voorschoolse opvang en de vakantieopvang) 

Lunch  (op woensdag en tijdens vakantieopvang) 

Tussendoortjes (bijvoorbeeld fruit, crackers met beleg) 

Verse, gezonde warme maaltijd volgens de nieuwe schijf van vijf. 

Activiteiten in en om het kindercentrum zoals het vieren van Sinterklaas, Kerst en Pasen 

Uitstapjes tijdens de schoolvakanties en thema activiteiten 

Educatieve verjaardagscadeautjes 

Afgesloten en een veilige buitenruimte 

Grote groepsruimte met veel educatief speelgoed 

Prettige sfeer, goede kwaliteit, veilig en schoon, vast team pedagogisch medewerksters en 
vertrouwde gezichten. 

Huiswerkbegeleiding 

Hoge betrokkenheid, kleinschaligheid van de BSO en de vaste dagen waarop medewerkers 
werken bevordert de band tussen kinderen en medewerkers. 

Een huiselijke inrichting welke bijdraagt aan de ontspanning die we willen bieden na een 
drukke schooldag.

 



Vakantieopvang 8 
weken

Uurtarief €8,15 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Aantal uur per 
maand

7,33 7,33 7,33 7,33 7,33

Aantal uur per jaar 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Maandbedrag € 59,77 € 59,77 € 59,77 € 59,77 € 59,77

Vakantieopvang 
12 weken

Uurtarief € 8,15 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Aantal uur per 
maand

11 11 11 11 11

Aantal uur per jaar 132 132 132 132 132

Maandbedrag € 89,65 € 89,65 € 89,65 € 89,65 € 89,65

Extra-, 
Studiedagen 
pakket

8 dagen 
per jaar

Uurtarief €8,15 Aantal uur 
per maand

Aantal uur 
per jaar

7.3 88

Maandbedrag €59,77

Jaarbedrag € 717,20

Voorwaarden BSO Pakketten 
Pakket 1 40 schoolweken VSO 
Pakket 2 40 schoolweken NSO, geen opvang in de vakantie en op studiedagen 
Pakket 3 Vakantieopvang 12 weken; alle schoolvakanties opvang 
Pakket 4 Vakantieopvang 8 weken; 
Pakket 5 Extra dagen/ Studiedagen pakket. Op alle studiedagen en extra vrije dagen opvang

voorbeeld; Goede vrijdag, vrije dagen voordat de schoolvakanties starten. 
 

In de zomervakantie loopt de facturatie gewoon door. 



Het servicebeleid. 

Naast de tariefwijzigingen die we doorvoeren is er nog een belangrijk aandachtspunt. 

In 2022 blijven wij ons inzetten voor de kwaliteit van onze opvang en brengen wij verbeteringen 
aan die nodig zijn. Tevens zullen de pedagogisch medewerksters trainingen aangeboden krijgen 
die hun werk met de kinderen meer verdieping geeft. 
We blijven in gesprek met onze ouders en de Oudercommissie voor tips, verbeterpunten en de 
kwaliteit van onze opvang. 

Helaas komt het nog steeds voor dat een kind te laat van de locatie wordt opgehaald. 
Dit kost KC Ikke Ook veel aan extra kosten, zoals het inzetten van personeel. 

Bij het te laat ophalen van uw kind van de locatie krijgt u eenmalig een waarschuwing van de 
pedagogisch medewerker. Bij de tweede keer te laat ophalen zal er een boete worden berekend, 
deze kunt u betalen tezamen met uw factuur. De hoogte van de boete is € 25,-. 

Sluitingsdagen 2022 

U kunt het hele jaar door een beroep doen op de opvang, met uitzondering van de 
onderstaande dagen, waarop we we gesloten zijn. 

Tweede Paasdag op maandag 18 april 
Koningsdag op woensdag 27 april 
Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei 
Tweede Pinksterdag op maandag 6 juni 
Tweede Kerstdag op maandag 26 December 

De datums van de twee studiedagen voor 2022 komen wij later dit jaar nog op terug. 
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