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Haren, 16 november 2020 
 
 
Betreft : Aanpassing tarieven kinderopvang 2021 
 

 
Geachte ouders /verzorgers, 
 
Hieronder vindt u de tarieven voor de kinderopvang 2021. Deze zijn bepaald in overleg met de 
Centrale Ouderraad en de Ondernemingsraad en vastgesteld door het bestuur van de Stichting 
Kinderopvang Haren. 
 
Tarievenoverzicht voor de Tussenschoolse opvang (TSO), de Kinderdagopvang (KDV) en de 
Buitenschoolse opvang (BSO)  
De tarieven zijn voor alle opvangvormen die de SKH biedt met 2,9% gestegen ten opzichte van 
2020. De stijging is het gevolg van de effecten van de loonkostenontwikkeling binnen de 
kinderopvang en de inflatie. Het tarief wordt in onderstaande tabellen weergegeven in dagdelen 
en bruto kosten per maand. 
 
TSO tabel  

Weken per 
jaar* 

Opvang per dag Aantal 
uren  

Uurtarief 
2021 

Kosten per 
maand 

42 weken Tussenschoolse Opvang bij de 
Nicolaasschool 
12:00 -13:00 uur 

1 € 3,96 € 13,86 

*Het jaar 2021 kent 52 weken. Daarvan zijn er 42 schoolweken.  

 
KDV tabel  

Weken per 
jaar* 

Opvang per dag Aantal 
uren  

Uurtarief 
2021** 

Kosten per 
maand** 

51 weken  Hele dagopvang  
07:30 – 18:00 uur  

10,5 € 8,71 € 388,68 

51 weken Halve dagopvang 
07:30 – 13:00 uur  

5,5 € 8,71 € 203,60 

51 weken Halve dagopvang 
13:00 – 18:00 uur  

5 € 8,71 € 185,09 

* Het jaar 2021 kent 52 weken. Er worden 51 weken in rekening gebracht, aangezien de SKH de week tussen 
Kerst en Oud & Nieuw is gesloten. 
** bruto prijzen 
 

Speelleergroep met VVE indicatie  

Weken per 
jaar* 

Opvang per dag Aantal 
uren  

Uurtarief 
2021** 

Kosten per 
maand** 

42 weken  Dagdeel 08:00-12:00 uur 4 € 8,46 € 118,44 

42 weken  Dagdeel 08:00-14:00 uur 6 € 8,46 € 177,66 
* De speelleergroepen zijn in 2021 42 weken geopend.   
** bruto prijzen 
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Speelleergroep zonder VVE indicatie  

Weken per 
jaar 

Opvang per dag Aantal 
uren  

Uurtarief 
2021*** 

Kosten per 
maand*** 

42 weken*  Dagdeel 08:00 - 12:00 uur 4 € 8,71 € 121,94 

51 weken** Dagdeel 07:30 – 13:00 uur  5,5 € 8,71 € 203,60 

51 weken** Dagdeel 13:00 – 18:00 uur  5 € 8,71 € 185,09 
* De speelleergroep met een dagdeel van 4 uur opvang is in 2021 42 weken geopend.  
** De speelleergroep met dagdeel van 5 of 5,5 uur is 51 weken geopend, aangezien de SKH de week tussen 
Kerst en Oud & Nieuw is gesloten 
*** bruto prijzen  

 
BSO tabel 

Weken per 
jaar* 

Opvang per dag  Aantal 
uren 

Uurtarief 
2020** 

Kosten per 
maand** 

Op aanvraag 
42 / 51 weken 

Voorschoolse opvang 
07:30 -08:30 uur 

1,00 € 9,00 € 31,50/ 
€ 38,25 

42 weken  Kort dagdeel 
15:15 – 18:00 uur 

2,75 € 7,56 € 72,77 
 

42 weken Kort dagdeel 
15:00 – 18:00 uur  

3 € 7,56 € 79,38 

42 weken Kort dagdeel 
14:15 – 18:00 uur 

3,75 € 7,56 € 99,23 

42 weken Kort dagdeel 
14:00 – 18:00 uur 

4 € 7,56 € 105,84  

42 weken  Lang dagdeel 
12:30 – 18:00 uur 

5,5 € 7,56 € 145,53 

42 Lang dagdeel 
12:15 – 18:00 uur 

5,75 € 7,56 € 152,15 

42 weken  Lang dagdeel 
12:00 – 18:00 uur 

6 € 7,56 € 158,76 

9 weken  Vakantie opvang*** 
08:00 – 13:00 uur 
13:00 – 18:00 uur 

5 € 7,56 € 28,35 

9 weken  Vakantie opvang*** 
08:00 – 18:00 uur 

10 € 7,56 € 56,70 

Op aanvraag Vakantie opvang incidenteel*** 
08:00 – 13:00 uur of  
13:00 – 18:00 uur 

5 € 9,00 € 45,00 
per dagdeel 

Op aanvraag Vakantie opvang incidenteel** 
08:00 – 18:00 uur 

10 € 9,00 € 90,00 
per dag 

* Het jaar 2021 kent 52 weken. Daarvan zijn er 42 schoolweken en 10 vakantieweken. Er worden 9 
vakantieweken in rekening gebracht, aangezien de SKH de week tussen Kerst en Oud & Nieuw is gesloten. 
** brutoprijzen 
*** Bij een BSO vakantieopvang contract volgt de SKH de landelijk schoolvakanties, vastgesteld door de 
rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties. Dit kan afwijken van de 
vakantiebepaling door de school van uw kind.  

 
Tarieven gastouderopvang (GOO)  
Als gevolg van de kostenstijging binnen de gastouderopvang, wordt het bruto uurtarief van de 
SKH per 2021 € 7,30. Gastouders hebben de mogelijkheid om een eigen tarief te hanteren. Dit 
kan dus afwijken van het hier bovengenoemde tarief. Per kind zijn er in overleg op individueel 
niveau opvanguren vastgelegd met de gastouder. Deze contracturen in combinatie met het 
uurtarief is de brutoprijs die u betaalt.  
 
 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
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Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag 
Het bedrag dat u netto betaalt is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Het 
ministerie heeft voor alle vormen van opvang, die vallen onder de wet Kinderopvang het 
maximale uurtarief, waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen geïndexeerd met 
3,50%. De maximaal te vergoeden uurprijs wordt in 2021  
€ 8,46 voor het KDV, € 7,27 voor de BSO en € 6,49 voor de GOO.  
De overheid heeft tevens besloten om de toeslagpercentages van de inkomensafhankelijke 
tegemoetkomingstabel ten gunste van ouders aan te passen.  
 
Gemeentelijke subsidie 
Indien u aantoonbaar kunt maken dat u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, maar u wilt 
wel gebruikmaken van de speelleergroep, dan kunt u in bepaalde situaties een financiële 
tegemoetkoming ontvangen van de gemeente Groningen.  
 
Doorgeven tarief en mogelijke urenwijziging 
Wij adviseren u de wijzigingen in het uurtarief voor 2021 door te geven aan de Belastingdienst. 
Op de website https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u, vermoedelijk 
vanaf eind november, een proefberekening maken om een indicatie te krijgen van de netto 
kosten in 2021.  
 
Totaaloverzicht uurtarieven 2021 

Werksoort Uur prijs 

KDV  € 8,71 

KDV extra opvang € 8,71 

Speelleergroep zonder VVE indicatie  € 8,71 

Speelleergroep met VVE indicatie € 8,46 

Voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur € 9,00 

BSO schoolweken € 7,56 

BSO extra opvang tijdens schoolweken € 7,56 
BSO margedag € 7,56 
BSO structurele vakantie opvang € 7,56 
BSO incidentele vakantie opvang € 9,00 
TSO € 3,96 

GOO € 7,30 
NB: Tijdens officiële feestdagen, de dag na Hemelvaart en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. 
Dit is verdisconteerd in de uurprijs en het aantal weken dat in rekening wordt gebracht.  

 
Margedagen 
Basisscholen kennen zogenaamde margedagen. Dit zijn extra vrije dagen van de scholen buiten 
de reguliere vakanties en officiële feestdagen om. Margedagen zitten niet in het standaard BSO 
contract, aangezien het aantal margedagen per school verschilt. De BSO biedt op deze dagen wel 
extra opvang, wanneer er voldoende vraag naar is. Kinderen kunnen daarvoor worden opgeven. 
De extra uren die op een margedag worden afgenomen, worden achteraf in rekening gebracht.  
 
Wij willen u erop wijzen dat alle belangrijke informatie rondom de toeslagen te vinden zijn op 
www.toeslagen.nl en www.rijksoverheid.nl  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard stellen door te bellen met ons algemeen 
telefoonnummer 050 - 534 55 24. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
W.H.Pouw-Naarding (Directeur SKH) 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

