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TARIEVEN Speel-leerschool Beren Eigen Wijs 2022 

Hierbij informeren wij u over de tarieven voor de opvang van uw kinderen voor het komende 
kalender jaar.  Bij het tot stand komen van de tarieven voor het jaar 2022 hebben wij, zoals 
gebruikelijk, overleg gehad en overeenstemming bereikt met de Oudercommissie. 

 

 
 
 
 
 

Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
(voor tweeverdieners en werkende of studerende alleenstaanden) 
 
We hebben besloten voor het aankomende jaar onze tarieven te verhogen met een gemiddelde van  
 2.4 %. Voor de Speel-leerschool stijgt het uurtarief van €8,30 naar €8,50. 
 

 Verhoging Loonkosten 
De tariefstijging is onder andere te verklaren door de toenemende personeelskosten, die 71% van onze 
kosten uitmaken. In het CAO akkoord zijn over het jaar 2022 enkele loonstijgingen afgesproken.  Het 
totale kosteneffect van de CAO maatregelen is 1.84%. 

In 2022 zullen de personeelskosten verder stijgen door de periodieke loonsverhoging (+1%)  en sociale 
lasten werkgever (+0.2%).  De totale loonkostenontwikkeling zal gemiddeld 3 % bedragen. 

 Inflatiecorrectie op overige kosten 
De prognose van de kostenstijgingen voor overige kosten, zoals huisvesting, energie, voeding volgen wij 
de raming van het CPB van de inflatie 2022: 1.8 %.  
 
De totale kostenontwikkeling komt dan uit op 2.4%. Dit betekent dat we met onze uurprijs op de 
rijksnorm blijven. De uurprijs zal naar €8,50 per uur gaan. De Rijksoverheid heeft het maximale uurtarief 
waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen (Rijksnorm) voor de dagopvang verhoogt van €8,46 
naar €8,50. 

Dagdeel Uren per maand Tarief per maand 
2 Ochtenden 30.48 €259,08 
1 Ochtend 15.23 €129,52 
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Heeft u nog vragen, dan kunt u per mail contact met ons opnemen. Ons mail adres is 
info@kdvhetbeertje.nl .U kunt ons ook bellen. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag via 
telefoonnummer 073-5325123. 
 
Met vriendelijke groet, 
Speel-leerschool Beren Eigen Wijs 
Kinderopvang Het Beertje 
 
Hannelieke van der Stappen  
 

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 

Bent u getrouwd of woont u samen en werken u en uw partner niet allebei? Dan bent u een 
alleenverdiener en valt u niet onder de wet kinderopvang. U heeft dan recht op gesubsidieerde 
peuteropvang. Hierbij wordt door de gemeente Oss onderscheidt gemaakt in drie tarieven: 

1. Gesubsidieerde peuteropvang 
Gesubsidieerde peuteropvang is 8 uur per week, verdeeld over twee dagdelen, 40 weken per jaar. 
Per 1 januari 2022 betaalt u wederom een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De hoogte van de 
ouderbijdrage ligt dus aan uw gezinsinkomen.  
 
        2.    Gesubsidieerde peuteropvang & VVE 
Gesubsidieerde peuteropvang en VVE is 12 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen, 40 weken per jaar. 
Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die tot de VVE doelgroep behoren 
(gewichtenregeling) en een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). De 
ouderbijdrage per uur is € 0,34,-.  
 

3. Gratis derde dagdeel VVE 
Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep behoren en een VVE indicatie 
hebben van de jeugdgezondheidszorg. Deze ouders zijn toegewezen op de Kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat ook deze peuters minimaal 12 uur per 
week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor een gratis derde dagdeel.  
 
Wat moet u doen?  
Om de ouderbijdrage te berekenen, heeft Het Beertje uw Inkomensverklaring nodig. Dit is een officiële 
verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. De 
Inkomensverklaring vraagt u gratis aan door:  
• in te loggen op Mijn Belastingdienst, of  
• in de loggen op Mijn Overheid, of  
• te bellen naar de belastingtelefoon (0800-0543). 
(facturatie op basis van 10,5 maanden, u krijgt in de zomervakantie geen factuur) 
 


