
 

Betreft: Tariefwijziging per 1 januari 2022 

Beste ouders en verzorgende, 

Met deze brief wil ik jullie informeren over de wijziging van de tarieven per 1 januari 2021. 
 

Het is duurt nog even, voordat het 2022 is, maar de wijzigingen voor de tarieven kunt u het beste 
begin november doorgeven op Toeslagen.nl, daarom hier alvast de nieuwe tarieven voor 2022. 
 

De maximaal te vergoeden uur-prijzen voor kinderopvangtoeslag worden in 2022 geïndexeerd met 
0,51%. Dat is de voorlopige vaststelling. De landelijke vergoeding staat hierdoor op  een uurprijs voor 
de kinderopvang € 8,50 en € 7,31 voor de buitenschoolse opvang.  De loonkosten gaan in 2022 met 
1,5 % omhoog. Verder hebben we nu op de BSO iedere middag een mederwerker van sportdocent 
op de groep staan, waar de kinderen veel plezier aan beleven. Dit brengt echter wel extra kosten met 
zich mee. Verder zijn we verplicht om minimaal 3 uur per dag uit te betalen. 
 

Om de kwaliteit te waarborgen en voor jullie de kosten niet te veel uit te laten lopen, verhogen we 
de tarieven die we hanteerden voor alle soorten kinderdagopvang in 2021, ook met 0,51%. 
Daarnaast gaan voor de kinderen die vanaf het Anker naar de BSO gaan, het aantal uur per middag 
omhoog. Van 2,75 uur, naar 3 uur per middag. 
De reden hiervoor is; 

1. De verplichting vanuit de CAO, om minimaal 3 uur per pedagogisch medewerker, per 
werkdag uit te betalen. 

2. Kinderen zijn vaak voor 15.15 uur in het BSO lokaal. 
3. Als Buitenschoolse Opvang, mag je het aantal uren rekenen, van de school die het eerste 

uit is. Dat is de Zaaier, dus dat zou hier 3,5 uur  zijn. 
Het Anker inclusief vakantie gaat dan van 17,04 uur naar 17,87 uur per maand. 
Het Anker exclusief vakantie, gaat dan van 9,17 uur naar 10 uur per maand. 
 

Kwaliteit is voor ons;  voor ieder kind op maat, liefdevolle kinderopvang te bieden, waar ze zich thuis 
en gezien voelen. 
Hieronder staan de tarieven voor 2022. 
 

Dit worden dan de uurprijzen van Christelijk Kindercentrum Terbroek; 
Kinderdagverblijf inclusief vakantie  € 8,54 
Kinderdagverblijf exclusief vakantie € 8,80 
Kinderdagverblijf flexibel                     € 8,96 
Peuteropvang     € 8,54 
 
Buitenschoolse opvang inclusief vakantie € 7.40 
Buitenschoolse opvang exclusief vakantie € 7,60 
Buitenschoolse opvang flexibel                    € 7,76 
 

De verhoging is voorgelegd aan de oudercommissie en zij gaan akkoord met de nieuwe tarieven. 
 

Ik vertrouw op uw begrip en zie uit naar voortzetting van de prettige samenwerking. 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u die mailen naar; 
info@kindercentrumterbroek.nl of bellen met Heidi van de Peut 06-48648373 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Heidi van de Peut 
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