KINDEROPVANG SKAR 2019

Kinderopvang Skar 2019

Uurtarief
o.b.v. 52-weken arrangement

We informeren u graag over onze producten en tarieven in 2019.

Dagopvang

€ 8,22 (rijksnorm € 8,02)

Buitenschoolse opvang

€ 7,56 (rijksnorm € 6,89)

Peuterwerk

Zodra uw gemeente de hoogte van de
subsidie bekend maakt, ontvangt u
hierover meer informatie.

Goed nieuws in 2019
Vrijwel al onze klanten gaan volgend jaar een lager of vergelijkbaar nettobedrag
betalen. Hoewel onze kosten in 2019 hoger worden door een aantal nieuwe
maatregelen uit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK), kunnen we
onze tariefstijging voor dagopvang beperken. Voor buitenschoolse opvang hebben
we extra goed nieuws: hier daalt het tarief. Daarbij krijgt u méér kinderopvangtoeslag. Het
exacte bedrag dat u gaat betalen voor kinderopvang is afhankelijk van uw persoonlijke
situatie. Wilt u meer weten over de wet IKK? Kijk dan op de volgende pagina.

De volledige tarievenlijsten vindt u verderop in dit document.

Tip: Vergeet niet de nieuwe tarieven
nu alvast door te geven aan de
Belastingdienst. U ontvangt dan in
januari direct het juiste bedrag aan
kinderopvangtoeslag.

Rekenvoorbeeld 52 weken arrangement:
Netto bijdrage voor dagopvang - 1 hele dag/ 1 kind
Inkomen

2018

2019

% stijging/daling

€ 24.000,00

€ 31,07

€ 24,82

-20,11%

€ 36.000,00

€ 58,77

€ 51,97

-11,58%

€ 76.000,00

€ 165,31

€ 141,80

-14,22%

Onze producten
Ons productaanbod blijft grotendeels ongewijzigd in 2019. Uit verschillende onderzoeken
is namelijk gebleken dat het merendeel van onze klanten erg tevreden is met dit aanbod.
Nieuw in 2019 is dat we bso ook gaan aanbieden voor 40 weken. Hierin bewegen we mee
met de scholen die komend jaar 12 vakantieweken hanteren (gebruikelijk is 11 weken).
Verder doen we wat aanpassingen in onze overige dienstverlening, zoals het vervangen
van ons ouderportaal. Zo kunnen we u ook digitaal nog beter van dienst zijn.

Netto bijdrage voor bso - 1 dag/ 1 kind
Inkomen

2018

2019

% stijging/daling

€ 24.000,00

€ 25,43

€ 21,65

-14,88%

€ 36.000,00

€ 37,85

€ 32,85

-13,20%

€ 76.000,00

€ 85,58

€ 69,92

-18,30%

Bereken uw exacte kosten eenvoudig met onze rekentool

Oudercommissies: bedankt voor jullie betrokkenheid en het positieve advies!

Vragen?
Kijk dan op onze website bij de veelgestelde vragen
of neem contact met ons op via klantcontact@skar.nl.
Wij helpen u graag!

WET INNOVATIE EN KWALITEIT
KINDEROPVANG

BKR (beroepskracht-kindratio) voor de
buitenschoolse opvang

Nog meer
kwaliteit in 2019.

In januari wordt een aantal nieuwe maatregelen uit de wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) van kracht. Deze
maatregelen zijn belangrijk voor de mooie kwaliteitsslag die de branche maakt, maar
brengen wel kosten met zich mee. Deze kosten hebben een minder grote impact op
onze organisatie dan het landelijk beeld laat zien. Wij vinden de kwaliteit van onze
medewerkers en diensten erg belangrijk en hebben hier de afgelopen jaren continue
in geïnvesteerd. Hierdoor voldoen we al aan een aantal van de nieuwe maatregelen
en brengt dit nu minder extra kosten met zich mee.

max. 10 kinderen, 4-13 jaar

max. 12 kinderen, 7-13 jaar

BKR (beroepskracht-kindratio) voor baby’s

De belangrijkste maatregel die van kracht wordt per januari is dat de BKR
voor baby’s tot 1 jaar wordt aangescherpt van vier naar maximaal drie baby’s
per pedagogisch medewerker.

De belangrijkste maatregel die van kracht wordt per januari is dat de BKR voor baby’s tot 1
jaar wordt aangescherpt van vier naar maximaal drie baby’s per pedagogisch medewerker.

Pedagogisch coach

50 uur x het aantal
kindercentra +
10 uur x aantal FTE

Scholing voor het werken met baby’s
Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers
die met baby’s werken, moeten hiervoor aanvullende scholing krijgen. De minimale
studiebelasting per medewerker is 20 uur en het aantal medewerkers van Kinderopvang
Skar dat de studie moet volgen is ongeveer 200. Wij starten met deze studie in 2019.

Pedagogisch coach
Elke kinderopvangorganisatie dient een pedagogisch
coach in dienst te hebben. De pedagogisch coach is per
jaar 50 uur x het aantal vestigingen beschikbaar voor het
maken van het pedagogisch beleid en daarnaast 10 uur
voor de coaching van iedere fulltime medewerker. Het
doel is het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van
dienstverlening en professionele ontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers. Door onze investeringen in
kwaliteit, hebben we deze rol al geruime tijd ingevuld.

200 pedagogisch medewerkers

Tarieven dagopvang 2019

TARIEVEN DAGOPVANG 2019

46 weken arrangement

8

We informeren u graag over onze producten en tarieven in 2019.

Met ingang van 1 januari 2019 hanteert Kinderopvang Skar onderstaande
tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming
van de Belastingdienst. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is daardoor lager
dan het vermelde maandtarief. De rijksnorm1 voor dagopvang is € 8,02.

52 weken arrangement

8

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Hele dag2

11,00

€ 8,59

€ 362,21

Dagdeel3

5,50

€ 8,59

€ 181,11

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

Extra dag2

11,00

€ 8,59

€ 94,49

Extra dagdeel3

5,50

€ 8,59

€ 47,25

Extra
mogelijkheden

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

0,5 uur opvang4

0,5

€ 11,31

€

Hele dag2

11,00

€ 8,22

€ 391,82

2,5 uur opvang4

2,50

€ 10,05

€ 25,13

Dagdeel3

5,50

€ 8,22

€ 195,91

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

Extra
mogelijkheden

5,16

41 weken arrangement

8

Extra dag2

11,00

€ 8,22

€ 90,42

Extra dagdeel3

5,50

€ 8,22

€ 45,21

0,5 uur opvang

4

2,5 uur opvang

4

0,50
2,50

€ 9,86
€ 9,62

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Hele dag2

11,00

€ 8,99

€ 337,87

Dagdeel3

5,50

€ 8,99

€ 168,94

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

Extra dag2

11,00

€ 8,99

€

98,89

Extra dagdeel3

5,50

€ 8,99

€

49,45

0,5 uur opvang4

0,50

€ 10,79

€

5,40

2,5 uur opvang4

2,50

€ 10,52

€

26,30

€ 4,93
€ 24,05
Extra
mogelijkheden

Flexibel product
Hele dag2
Dagdeel

3

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

11,00

€ 9,58

€ 105,38

5,50

€ 9,58

€ 52,69

52 weken Plus arrangement
Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Hele dag2

11,00

€ 8,06

€ 385,15

Weten wat u precies gaat betalen?

Dagdeel3

5,50

€ 8,06

€ 195,57

Met onze rekentool maakt u eenvoudig een persoonlijke berekening voor
2019. Voor het netto verschil tussen 2018 en 2019, kunt u ook de rekentool
van 2018 invullen.

Extra
mogelijkheden

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

Extra dag2

11,00

€ 8,06

€ 88,66

Extra dagdeel3

5,50

€ 8,06

€ 44,33

0,5 uur opvang4

0,50

€ 9,67

€ 4,84

2,5 uur opvang4

2,50

€ 9,43

€ 23,58

AANVULLING TARIEVEN DAGOPVANG 2019
1.
2.
3.
4.
5.

De rijksnorm is het maximale uurtarief waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.
Een hele dag dagopvang is van 7.30 tot 18.30 uur.
U kunt ook een halve dag dagopvang afnemen. Een ochtenddeel duurt van 07.30 tot 13.00 uur en een middagdeel duurt van 13.00 tot 18.30 uur.
Verlenging van een vast dagdeel is mogelijk per 0,5 uur of per 2,5 uur (bovenop een ochtend-dagdeel).
Bij flexibele opvang neemt u elke maand minimaal vier dagdelen af. Welke dagdelen dit zijn, dient vóór de 15de van de maand ervoor bij ons bekend te zijn.
Alleen dan zijn de aangevraagde dagdelen gegarandeerd. De spelregels voor flexibele opvang vindt u op onze website.
6. Het Plus arrangement geeft u één week extra opvang voor hetzelfde bruto jaarbedrag als het basisproduct (52 weken arrangement). Het uurtarief wordt
lager, omdat hetzelfde jaarbedrag over meer uren verspreid kan worden. Het Plus arrangement is daardoor per uur 1,9% goedkoper dan het basisproduct.

Tarieven buitenschoolse opvang 2019
We informeren u graag over onze producten en tarieven in 2019.

Dit zijn de uurprijzen voor de diverse vormen van opvang bij Kinderopvang Skar in
20191. Het 52-weken product is ons basisproduct. De afgeleide producten zijn varianten op het basisproduct waar vaak minder uren of minder weken per jaar in zitten.
Voor de afgeleide producten geldt, dat de vaste kosten van een kindplaats voor 52
weken in zijn geheel worden doorbelast, en daarmee worden verdeeld over minder
weken. Dit betekent dat het uurtarief van de afgeleide producten dus procentueel
hoger is dan voor het basisproduct. Het gaat om de volgende vaste percentages:
46 weken -> +5,5%, 41 weken -> +13,8%, flexibel -> +15%.

Basisproduct
52 weken
Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Ma/di/do

3,75

€ 7,56

€ 173,09

Woe/vrij

6,50

€ 7,56

€ 244,13

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

Extra
mogelijkheden
Extra uren/dag
ma/di/woe/do/vrij
Vakantiedagen

11,00

€ 7,56

Afh. van de uren

€ 7,56

€ 83,16

Afgeleide producten
41 weken product

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Ma/di/do

3,75

€ 8,60

€ 110,19

Woe/vrij

6,50

€ 8,60

€ 190,99

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

€ 8,60

Afh. van de uren

€ 8,60

€ 94,60

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Ma/di/do

3,75

€ 7,98

€ 138,82

Woe/vrij

6,50

€ 7,98

€ 213,80

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

€ 7,98

Afh. van de uren

€ 7,98

€ 87,78

Extra uren/dag
ma/di/woe/do/vrij
Vakantiedagen

11,00

46 weken product

Extra
mogelijkheden
Extra uren/dag
ma/di/woe/do/vrij
Vakantiedagen

11,00

40 weken product
Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Ma/di/do

3,75

€ 8,72

€ 109,00

Woe/vrij

6,50

€ 8,72

€ 188,93

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

Extra
mogelijkheden
Extra uren/dag
ma/di/woe/do/vrij
Vakantiedagen

11,00

€ 8,72

Afh. van de uren

€ 8,72

€ 95,92

Aantal uren

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Ma/di/do

3,75

€ 7,42

€ 176,69

Woe/vrij

6,50

€ 7,42

€ 246,41

Aantal uren

Bruto uurtarief

Per keer

€ 7,42

Afh. van de uren

€ 7,42

€ 81,62

Extra
mogelijkheden
Extra uren/dag
ma/di/woe/do/vrij

Flexibel product
Per uur

52 weken Plus arrangement

Vakantiedagen
Bruto uurtarief

Prijs per keer

€ 8,81

Afh. van de uren

11,00

Voorschoolse opvang
Weten wat u precies gaat betalen?
Met onze rekentool maakt u eenvoudig een persoonlijke berekening voor 2019.
Voor het netto verschil tussen 2018 en 2019, kunt u ook de rekentool van 2018 invullen.

Ma/di/woe/do/vrij

Bruto uurtarief

Prijs per keer

€ 8,60

Afh. van de uren

AANVULLING TARIEVEN buitenschoolse opvang 2019
1. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is lager dan het maandtarief zoals vermeld. Dit is, als u ervoor in aanmerking komt, afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt. Deze
wordt onder andere berekend aan de hand van de rijksnorm. De rijksnorm voor buitenschoolse opvang is € 6,89. Gebruik de rekentool op onze website om een indicatie te krijgen van uw netto kosten.
2. Maandprijs is gebaseerd op de sluitingstijd van school van 15.15 uur. Uw daadwerkelijke maandprijs is afhankelijk van de sluitingstijd van uw school. Facturatietijd is sluitingstijd school tot 18.30 uur.
3. Maandprijs is gebaseerd op de sluitingstijd van school van 12.00 uur. Uw daadwerkelijke maandprijs is afhankelijk van de sluitingstijd van uw school. Facturatietijd is sluitingstijd school tot 18.30 uur.
4. Bij flexibele opvang neemt u elke maand minimaal twee dagdelen af. Welke dagdelen dat zijn geeft u voor de 15de van de maand ervoor aan ons door. Alleen dan zijn de aangevraagde dagdelen
gegarandeerd. De spelregels voor flexibele opvang vindt u op onze website.
5. Het Plus arrangement geeft u één week extra opvang voor hetzelfde bruto jaarbedrag als het basisproduct (52 weken arrangement). Het uurtarief wordt lager, omdat hetzelfde jaarbedrag over meer
uren verspreid kan worden. Het Plus arrangement is daardoor per uur 1,9% goedkoper dan het basisproduct.

