In dit document vindt u de belangrijkste achtergrondinformatie over de kinderopvangtarieven.
Wet Integrale Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
In de wet IKK die in 2018 van kracht werd, zijn nieuwe kwaliteitsregels vastgelegd. Een aantal
maatregelen werd direct al ingevoerd. De overige kwaliteitseisen* zullen ingaan per 1 januari 2019.


Volgens de wet IKK moet de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers vanaf januari 2019 aan
extra eisen voldoen. Naast eisen aan het minimale opleidingsniveau is ook in de wet vastgelegd dat
wij per jaar minimaal 50 uur per locatie en 10 uur per fte aan coaching en beleid inzetten, wat
structureel meer is dan de huidige inzet. SKiK maakt gebruik van twee beleidsmedewerkers
pedagogiek via SKH.



Ook zijn er veranderingen waar het gaat om de inzet van pedagogisch medewerkers (pm-ers) op de
groepen. Deze worden onderstaand verder toegelicht.

*Meer informatie over de Wet IKK vindt u op www.veranderingenindekinderopvang.nl
Kinderdagopvang (0-4 jaar) en Wet IKK
De Wet IKK stelt dat pm-ers per persoon 3 baby’s (0-1 jaar) mogen opvangen, in plaats van 4. Dit betekent
dat we ofwel minder kinderen op een groep kunnen plaatsen ofwel meer pm-ers moeten inzetten om
hetzelfde aantal kinderen te kunnen opvangen. Beide opties werken kostenverhogend. Ter compensatie
heeft de regering de maximum te vergoeden uurprijs voor de dagopvang verhoogd naar € 8,02. Dit is niet
alleen een compensatie voor de extra kosten, maar de verhoging bestaat ook uit de reguliere jaarlijkse
prijsindexering. Wij zijn blij u te kunnen melden dat SKiK ook dit jaar niet boven het maximum uurtarief
uitkomt en de uurprijs voor 2019 heeft kunnen vaststellen op € 8,02.
BSO tarief (4-12 jaar) en Wet IKK
Op de BSO wordt de beroepskracht-kind ratio (bkr) versoepeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Van één
pedagogisch medewerker per 10 kinderen, naar één pedagogisch medewerker per 12 kinderen. Hierdoor
gaat de overheid ervan uit dat de kosten voor de buitenschoolse opvang dalen. In theorie is dat zo, maar in
de praktijk verwachten wij dit effect niet te zien. Het is om praktische redenen, zoals het aantal beschikbare
vierkante meters en de aantallen 7-jarigen, niet altijd haalbaar om volledige 7+-groepen van 12 kinderen te
maken. Toch nemen we de voorziene besparing voor het grootste deel mee door de BSO prijzen dit jaar niet
te verhogen.
Hoe pakt dit voor u uit in 2019?
U kunt het geleverde prijsoverzicht gebruiken om een proefberekening te maken op de website van de
Belastingdienst.

3 maanden recht op toeslag bij ontslag of afloop arbeidscontract
Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2019 behouden
ouders die hun baan kwijt zijn nog 3 maanden hun recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben ouders
de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.
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Geeft u het nieuwe uurtarief en het aantal uren door aan de belastingdienst?
Om in 2019 het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag te ontvangen, geeft u het nieuwe uurtarief en
het aantal uren per maand door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. De gegevens die u
hiervoor nodig heeft, vindt u in het Individueel prijsoverzicht 2019. De Belastingdienst adviseert om
wijzigingen binnen 4 weken na ingangsdatum door te geven. Wilt u hulp bij het doorgeven van de
wijzigingen aan de Belastingdienst? Neemt u dan contact met ons op via
administratie@kinderopvanghoorn.nl.

Sluitingsdagen 2019
SKiK is 52 weken per jaar open van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de officiële feestdagen.
Op 5, 24 en 31 december sluiten wij om 16.30 uur.
Belangrijke data in 2019
1 januari | gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag
22 april | gesloten i.v.m. 2e Paasdag
30 mei | gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag
10 juni | gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag
5, 24 en 31 december | de locatie sluit om 16.30 uur
25 en 26 december | gesloten i.v.m. Kerstmis
Mogelijk extra studiedag
Mogelijk wordt er in 2019 nog besloten om een extra studiedag voor de medewerkers te organiseren, welke
in mindering zal worden gebracht op de openingsuren. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u ruim
van tevoren over dit besluit.
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SKiK: stichting zonder winstoogmerk
Ter afsluiting willen we graag nog vermelden dat SKiK een stichting is zonder winstoogmerk. De winst die wel
wordt gemaakt, wordt uitsluitend geïnvesteerd in ontwikkeling en vernieuwing.

