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Belastingdienst 2022-2023 

De kinderopvangtoeslag in 2023 is gestegen ten opzichte van 2022.  

Het maximaal te vergoeden uurtarief voor de kinderopvangtoeslag was in 2022 8,50,- Voor 2023 zal het maxi-

maal te vergoeden uurtarief voor de kinderopvangtoeslag 9,06,-  worden voor de kinderopvang. Voor de BSO 

wordt het maximale te vergoeden uurtarief voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 verhoogd van 7,31,- vanuit 

het tarief van 2022 naar 7,79,- voor het nieuwe tarief voor 2023.  

De kinderopvangtoeslagtabel van 2023 heeft net als in 2022 een loonindexatie. Hier zit een maximum aan van 

230 uur per kind per kalendermaand voor alle soorten opvang. Het maximum aantal uren kinderopvang waar-

voor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen is per kind 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd 

met het aantal maanden waarin de ouders werken.  

Rekenvoorbeeld: dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kan u aan-

spraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren u daadwerkelijk 

heeft gewerkt, is niet meer belangrijk in 2023. Scholing, arbeid inschakelende voorzieningen, opleidingen of 

cursussen vallen hier ook in. Dit is positief voor de ouders omdat de hoeveelheid werkuren per maand niet 

meer zullen meetellen  

Maximale prijs per uur te vergoeden kinderopvang 2023 ten opzichte van 2022– Belastingdienst 

 

 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag 2023 

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 geregistreerde kinderopvang 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. 

• 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.  

Soort kinderop-
vang 

Leeftijd Tarieven per uur in 
2022 

Tarieven per uur in 
2023 

Dagopvang 0-4 jaar € 8,50 € 9,06 

Buitenschoolse op-
vang 

4-13 jaar € 7,31 € 7,79 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2015/voorwaarden_2015/werken_studeren_traject_inburgering/ik_werk_studeer_volg_een_traject_om_werk_te_vinden_of_volg_een_inburge
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2015/voorwaarden_2015/contract
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2015/voorwaarden_2015/nederlandse_nationaliteit_of_geldige_verblijfsvergunning?projectid=3a9f2a27-6dda-4aa3-8cca-f3b84dcc0ce1&pr


Uurtarieven 2023 Dagopvang 

In 2022 hanteerde de organisatie een uurtarief 

van € 8,55. Kinderopvang Ikke Ook heeft beslo-

ten om haar uurtarief te verhogen om de inflatie 

en de hoger wordende personeelskosten te  

dekken. Het nieuwe uurtarief van 2023 komt 

hiermee op € 9,20-  

 

Uurtarief is inclusief: 

• Vier maaltijden per dag (inclusief warm 

eten), volgens de nieuwe schijf van vijf. 

• Uitstapjes en activiteiten, gericht op VVE  en 

educatief.  

• Luiers inbegrepen in het uurtarief 

• Opvolgmelk tot 12 maanden vergoed. 

• Biologische en verse babyvoeding. 

• Verzorgingsproducten. 

• Gratis gebruik van de ouderapplicatie 

Mychapp.  

• Educatieve verjaardagscadeaus en Sinter-

klaas cadeaus individueel per kind of een 

groot groepscadeau. 

• Aparte babygroep van 0– 1 jaar 

• Grote groepsruimte met veel educatief 

speelgoed 

• Prettige sfeer, goede kwaliteit, veilig en 

schoon, vast team pedagogisch medewerk-

sters.  

• Opvang vanaf 7.30 tot 18.30 zonder extra 

kosten. 

• Vooraf op aanvraag ook vervroegde opvang 

mogelijk structureel of incidenteel vanaf 

07:00 of 07:15 tegen een meerprijs. 

• Geheel nieuw verbouwde locatie.   

• Gezonde Kinderopvang en LekkerFit activi-

teiten/onderwijs en workshops. 

• VVE coach op de groepen voor de Voor en 

Vroegschoolse thema activiteiten uitwerkin-

gen en ontwikkeling monitoring van elk kind. 

 

Tarieven dagopvang  uurtarief € 9,20 met feestdagen en 2 studiedagen 

  Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per maand 

1 dag per week € 5282,64 € 440,22 574,20 47,85 

2 dagen per week € 10565,28 € 880,44 1148,40 95,70 

3 dagen per week € 15847,92 € 1320,66 1722,60 143,55 

4 dagen per week € 21130,56 € 1760,88 2296,80 191,40 

5 dagen per week € 26413,20  € 2201,10 2871,00 239,25 



 
Het aantal uren blijven hetzelfde. Voor een hele dag berekenen wij nog steeds 11.00 uur per dag. Voor halve dagopvang 
blijft dit 5.5 per dag.   
 
Graag bekijken wij samen wat uw eigen bijdrage is.  U kunt hiervoor een  afspraak maken op kantoor zodat wij samen een 
proefberekening kunnen maken. 

Tarieven halve dagopvang uurtarief € 9,20 met feestdagen en 2 studiedagen 

  Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per maand 

1 dagdeel per week € 2641,32 € 220,16 287,10 23,93 

2 dagdelen per week € 5282,64 € 440,22 574,20 47,85 

3 dagdelen per week € 7923,96 € 660,38 861,30 71,78 

4 dagdelen per week € 10565,28 € 880,44 1148,40 95,70 

5 dagdelen per week € 13206,60 € 1100,60 1435,50 119,63 



Onze flexibele opvang heeft een uurtarief van € 9,52,- voor 2023 . In 2022 was dit € 9,02. Ook bij de 

flexibele opvang berekenen wij de Nationale feestdagen en studiedagen door aan de ouders.  

Kinderopvang Ikke Ook is een van de weinige organisaties die nog flexopvang aanbieden in 2023. Zo 

willen wij ouders de kans geven die echt niet anders kunnen (denk aan: artsen, stewardessen) en wel 

gebruik moeten maken van flexibele opvang; om bij ons in te schrijven.  

Per 12-01-2023 bieden wij (tijdelijk) geen flexopvang meer aan binnen onze kin-
deropvang. Ouders die flexibele diensten bij ons afnamen in 2022 krijgen de 
mogelijkheid de dagen om te zetten in vaste reguliere dagen. Wij hebben met 
deze einddatum rekening gehouden met de 1 maand opzegtermijn voor con-
tractuele wijzigingen. Als de kind/leidsterratio in de toekomst dit wel weer toe-
laat dan laten wij u dit tijdig weten. 
 

 

 

Tarieven flexibele opvang uurtarief € 9,52 met feestdagen en 2 studiedagen 

  Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per maand 

1 dagdeel per week € 5466,38 € 455,53 574,20 47,85 

2 dagdelen per week € 10932,77 € 911,06 1148,40 95,70 

3 dagdelen per week € 16399,15 € 1366,60 1722,60 143,55 

4 dagdelen per week € 21865,54 € 1822,13 2296,80 191,40 

5 dagdelen per week € 27331,92 € 2277,66 2871,00 239,25 

           Uurtarieven 2023 flexibele dagopvang 0-4 jaar 



 

 

 

 

 

Tarieven flexibele opvang halve 
dagopvang uurtarief € 9,52 met feestdagen en 2 studiedagen 

  Jaarprijs Maandprijs Uren per jaar Uren per maand 

1 dagdeel per week € 2733,19 € 227,81 287,10 23,93 

2 dagdelen per week € 5466,38 € 455,53 574,20 47,85 

3 dagdelen per week € 8199,58 € 683,35 861,30 71,78 

4 dagdelen per week € 10932,77 € 911,06 1148,40 95,70 

5 dagdelen per week € 13665,96 € 1138,88 1435,50 119,63 

            



Wij werken alleen samen met Basisschool de Fontein. 

 

Uurtarief is inclusief:  

• Fruit en ontbijt (tijdens vakantieopvang) 

• Ontbijt tijdens voorschoolse opvang met een brengtijd vanaf 07:30. 

• 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 de BSO zoals het vieren van feestdagen en nationale voorleesdagen 

• 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 ver-

trouwde gezichten.  

• Huiswerkbegeleiding 

• Hoge betrokkenheid, kleinschaligheid van de BSO en de vaste dagen waarop 

medewerkers werken bevordert de band tussen kinderen en medewerkers. 

• Een huise-

lijke in-

richting wel-

ke bijdraagt 

aan de ont-

spanning 

die we wil-

len bieden 

na een 

drukke 

schooldag. 

 

 

Uurtarieven 2023 Buitenschoolse opvang 4-13 jaar 

Naschoolse opvang Opvang na 

school * 

    

Uurtarief € 8,40 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 € 90,97 € 90,97 € 168,00 € 90,97 € 90,97 

Voorschoolse op-

vang 

Opvang 

voor 

school * 

    

Uurtarief € 8,40 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 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 



 

In 2022 hadden we voor de BSO voor de 40 schoolweken een tarief van € 8,15 en vakantieopvang 

van € 8,15. In 2023 willen we het tarief verhogen naar;40 schoolweken € 8,40 en vakantieopvang       

€ 8,70 per uur voor 8 of 12 weken. 

 

Voorwaarden BSO Pakketten 

Pakket 1  40 schoolweken NSO 

geen opvang  in de vakantie en op studiedagen. 

 

Pakket 2  Vakantieopvang 12 weken; alle 

schoolvakanties opvang  

 

Pakket 3  Vakantieopvang 8 weken;  

 

Pakket 4  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.  

 
Vakantieopvang 12 

weken 

     

Uurtarief € 8,70 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aantal uur per 

maand 

11 11 11 11 11 

Aantal uur per jaar 132 132 132 132 132 

Maandbedrag € 95,70 € 95,70 € 95,70 € 95,70 € 95,70 

Vakantieopvang 8 

weken 

     

Uurtarief €8,70 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 € 63,77 € 63,77 € 63,77 € 63,77 € 63,77 

Extra-, Studiedagen 

pakket 

8 dagen per 

jaar 

 

Uurtarief €8,70 Aantal uur per 

maand 

Aantal uur 

per jaar 

 7.3 88 

Maandbedrag € 63,51  

Jaarbedrag  € 765,60 



Vervroegde opvang: 

 

Het is mogelijk om vervroegde opvang af te nemen vanaf 07:00 of 07:15. Als het om incidentele ver-

vroegde opvang gaat kunt u hiervoor ruim van te voren (liefst een week) per mail of telefonisch een aan-

vraag doen bij kantoor. U krijgt dan per aanvraag eenmalig bovenop uw maandfactuur de kosten voor 

een extra dag berekend. Kinderopvang Ikke Ook kent naast de hierbeneden genoemde sluitingsdagen 

ook twee studiedagen per jaar. De datum van deze twee sluitingsdagen in 2023 zullen wij ruim van te 

voren aan u vermelden.  

 

De kosten hiervoor zijn als volgt: 

30 minuten vervroegde opvang (07:00): € 4,276 ,- 

15 minuten vervroegde opvang (07:15): € 2,138 ,- 

 

Het is ook mogelijk om structureel vervroegde opvang af te nemen vanaf 07:00 of 07:15. U krijgt dan 

maandelijks een extra aanvulling op uw maandfactuur. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij kantoor 

per mail of telefonisch. 
 

 

Boete te laat ophalen: 

 

Helaas komt het nog steeds voor dat een kind te laat van de locatie wordt opgehaald. 

Dit kost Kinderopvang Ikke Ook veel aan extra kosten, zoals het inzetten van personeel. Tevens is het 

vervelend voor het personeel met persoonlijke afspraken na werktijd. 

 

Bij het te laat ophalen van uw kind van de locatie krijgt u eenmalig een waarschuwing van de pedago-

gisch 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,-.  

 

Ruildagen: 

U kunt dagen dat uw kind ziek is of dagen dat ouders op vakantie zijn niet 

ruilen. Meer hierover vindt u in ons ruilingsbeleid in de algemene voorwaar-

den. 

  

Sluitingsda-

gen 2023 

 

 

 

 

 

Het servicebeleid 

Goede vrijdag 2023 7 april 2023            vrijdag 

 
2e Paasdag 2023 

10 april 2023         maandag 

Koningsdag 2023 27 april 2023       donderdag 

Bevrijdingsdag 2023 5 mei 2023     vrijdag 

Hemelvaartsdag 
2023 

18 mei 2023 donderdag 

2e Pink-
sterdag 
2023 

29 mei 2023 maan-
dag 

1e Kerstdag 
2023 

25 december 
2023 

maan-
dag 

2e Kerstdag 
2023 

26 december 
2023 

dinsdag 

U kunt het hele jaar door een beroep doen op de opvang, met uitzondering van de bovenstaande dagen, 

waarop wij de gehele dag  gesloten zijn. 


