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Kinderopvangtabel (Kinderopvangtoeslag)
De Maandprijs betreft de opvang voor één dag per week (tenzij anders vermeld).

Kinderdagverblijf (KDV)
Standaardpakket:

51 weken per jaar
Opvang van:
07.30 - 13.00 uur
13.00 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur

Ochtend
Middag
Hele dag

Maandprijs
€ 183,46
€ 166,81
€ 350,27

Uren:
23,37
21,25
44,62

Uurprijs
€ 7,85
€ 7,85
€ 7,85

Buitenschoolse opvang (BSO)
Standaardpakket:

51 weken per jaar: schoolweken in combinatie met vakantieweken.
Vak. Opvang van: Maandprijs
Uurprijs
Uren:
07.30 - 13.00 uur
07.30 - 13.00 uur
€ 170,84
23,37
€ 7,31
(vak. hele dag) 14.30 - 18.00 uur
07:30 - 18.00 uur
€ 155,70
21,30
€ 7,31
(vak. middag) 14.30 - 18.00 uur
13.00 - 18.00 uur
€ 120,62
16,50
€ 7,31
12.00 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur
€ 216,60
29,63
€ 7,31
BSO Opvang van:

Ochtend
Korte middag
Korte middag
Lange middag

Schoolwekenpakket:
Ochtend
Korte middag
Lange middag
Hele dag
Voorschoolse opvang:
Standaardpakket
Schoolwekenpakket

(in combinatie met
vakantieweken)

40 schoolweken per jaar.
Opvang van:
07.30 - 13.00 uur
14.30 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur

Maandprijs
€ 152,14
€ 96,86
€ 166,00
€ 290,50

Uren:
18,33
11,67
20,00
35,00

Uurprijs
€ 8,30
€ 8,30
€ 8,30
€ 8,30

40 schoolweken per jaar.
Opvang van:
07.30 - 08.30 uur
07.30 - 08.30 uur

Maandprijs
€ 24,34
€ 27,64

Uren:
3,33
3,33

Uurprijs
€ 7,31
€ 8,30

(Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met minimale afname van 1 BSO middag)

Overige kosten
Administratiekosten bij inschrijving per kind
Administratiekosten per mutatie
KDV
Vervroegde/verlengde opvang KDV
Extra opvang KDV
Flexibele opvang KDV
BSO
Vervroegde/verlengde opvang BSO
Extra opvang BSO
Flexibele opvang BSO
Voor flexibele opvang zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Alle prijzen zijn inclusief luiers en voeding.

n.v.t.
€ 10,00
per half uur
per uur
per uur

€ 7,85
€ 8,80
€ 8,80

per half uur
per uur
per uur

€ 7,31
€ 8,41
€ 8,41
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Toelichting KDV & BSO
Bovenstaande prijzen zijn bruto prijzen. Via de belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen
waardoor de netto kosten (veel) lager uitvallen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.
De belastingdienst hanteert in 2022 voor de Kinderopvangtoeslag een maximum uurtarief van € 8,50
voor het kinderdagverblijf en € 7,31 voor de buitenschoolse opvang.
Voor het kinderdagverblijf wordt er gewerkt met een standaard pakket en voor de BSO met een
standaardpakket en een schoolwekenpakket. Het schoolwekenpakket bestaat uit 40 weken. Het
standaardpakket bestaat uit de schoolweken in combinatie met de vakantieweken en bedraagt 51 weken.
Vakantieweken zijn de schoolvakanties zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van OCW. Tussen
Kerst en Nieuwjaarsdag is de Rommelpot gesloten.
De minimale afname op het kinderdagverblijf is 2 dagdelen per week. Minder afgenomen dagdelen dan
vermeld in het contract worden niet verrekend.
Op de buitenschoolse opvang geldt minimaal 1 afnamemoment per week.
Voorschoolse opvang kan alleen in combinatie met een middagdeel.
De factuur wordt maandelijks vooraf geïncasseerd middels automatische incasso. Extra
dagen/dagdelen/uren worden achteraf in rekening gebracht.
Alle prijzen zijn inclusief luiers en voeding.
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Voorschool / Peuterarrangement
Kinderopvangtoeslag of Ouderbijdrage?
Alle peuters moeten gebruik kunnen maken van de Voorschool. De wijze van financiering is echter
afhankelijk van de persoonlijke- en inkomenssituatie van de ouders. De peuters zelf merken hier niets van.
De belastingdienst en de gemeente Emmen leveren een bijdrage in de kosten door middel van de
inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag en de Gemeentelijke subsidie.

Voorschool / Peuterarrangement via Kinderopvangtoeslag
Schoolwekenpakket:
Ochtend

40 weken per jaar / 10 uur per week
Opvang van:
8:30 - 11:50 uur (3x per week)

Maandprijs
€ 283,33

Uren:
33,33

Uurprijs
€ 8,50

Kinderopvangtoeslag
U heeft recht op Kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
• Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
• Het kindercentrum is geregistreerd.
• U hebt met het kindercentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
• U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
• U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U werkt, studeert, volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook
voor uw partner.

Voorschool / Peuterarrangement via Ouderbijdrage
Schoolwekenpakket:

40 weken per jaar / 10 uur per week
Opvang:
Drie ochtenden van 8:30 tot 11:50 uur

Ouderbijdrage
In principe maakt u altijd gebruik van de Kinderopvangtoeslag. Voor de ouders die geen gebruik kunnen
maken van de Kinderopvangtoeslag geeft de gemeente Emmen een subsidie voor een deel van de kosten.
De ouders betalen nog wel een Ouderbijdrage (zie Ouderbijdragetabel hieronder). De hoogte van de
Kinderopvangtoeslag en de Ouderbijdrage is afhankelijk van het (gezamenlijk) Toetsingsinkomen van de
ouders.

Ouderbijdragetabel Voorschool / Peuterarrangement 2022 (Gem. subsidie)
(Gezamenlijk) Toetsingsinkomen
gezin 2022

Lager dan
€ 20.585
€ 31.649
€ 43.551
€ 59.236
€ 85.147
€ 117.990

€ 20.584
€ 31.648
€ 43.550
€ 59.235
€ 85.146
€ 117.989
en hoger

Ouder-bijdrage per uur

Ouder-bijdrage per maand
(10 uur per week)

1e kind

2e kind e.v.

1e kind

2e kind e.v.

€ 0,34
€ 0,43
€ 0,92
€ 1,44
€ 2,50
€ 4,24
€ 5,64

€ 0,34
€ 0,37
€ 0,46
€ 0,47
€ 0,70
€ 1,09
€ 2,03

€ 11,33
€ 14,33
€ 30,67
€ 48,00
€ 83,33
€ 141,33
€ 187,99

€ 11,33
€ 12,33
€ 15,33
€ 15,67
€ 23,33
€ 36,33
€ 67,66

Kinderen met VVE indicatie
Kinderen die van de wijkverpleegkundige een doelgroepindicatie (VVE) hebben gekregen bezoeken de
Voorschool 10 uur per week. Deze kinderen krijgen van de gemeente een subsidieplaats. VVE staat voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie. Daarnaast betalen de ouders een geringe ouderbijdrage. Verdeeld over
12 maanden betreft het een bedrag van € 5,67 per maand.
.

