
Tarieven en pakketten 
KDV/PO  

IKC Tuindorp 

  

In dit tariefoverzicht informeren 

wij u over de tarieven en kosten 

van onze opvang per 1 januari 

2022. We gaan kort in op de 

tariefwijzigingen en de hoogte 

van de kinderopvangtoeslag in 

2022.  

Heeft u vragen of wilt u  

wijzigingen doorgeven naar  

aanleiding van deze tarieven, 

neemt u dan contact op met 

onze medewerkers van de  

KlantWijzer: 035-5826035 of 

planning@eigenenwijzer.nl.  

Neemt u contact met ons op per 

e-mail, noemt u dan de volledige 

naam en opvanglocatie van uw 

kind(eren). Dan kunnen wij u 

snel helpen! 

** WPI 
Met een inkomen lager dan 120% van het mini-
mum krijgt u 4% vergoeding op de kosten van de 
kinderopvang (WPI). U vraagt deze vergoeding 
zelf aan bij de gemeente via ’Vergoeding eigen 
bijdrage kinderopvang’.  

 

WAT ZIJN UW  

NETTO KOSTEN?  

Met onze rekentool op de  

website weet u het direct!  

www.eigen-en-wijzer.nl/

rekentool/  

2022 

TARIEVEN PEUTEROPVANG 2/2,5 - 4jr  

39wk: 08.30-14.00u. 52wk: 08.30-12.30u/14.00u/14.30u.      

 

 

 

 

 

 

 

* Vanaf en inkomensafhankelijk  

 
       

  Met WPI** 

Peuteropvang 39wk  €9,34 €8,82 

Peuteropvang 52wk  €9,34 €8,82 

Peuteropvang 39wk met  

gemeentetoeslag (met of 

zonder VE) 

vanaf €1,21*  vanaf €0,33*  

Flexpakket  €10,41  

TARIEVEN KINDEROPVANG  
0-4jr, 52wk 
Opvangtijden: 07.30 - 18.30u.  
 

Voordeelpakket 52wk  €9,46 

Voordeelpakket 52 wk WPI** €9,08 

Flexpakket €10,85 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/rekentool/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/rekentool/


PAKKETTEN EN TARIEVEN PEUTEROPVANG EN DAGOPVANG 
Ongeacht het door u gekozen pakket voor peuteropvang of dagopvang, geven wij kinderen en  

ouders een aantal basis garanties: 

 Een veilige plek voor uw kind waar zorg en individuele aandacht voorop staan. 

 Professionele en betrokken medewerkers (met MBO/HBO/WO achtergrond). 

 Opvang volgens een vast dagritme met leeftijdsgebonden en groep overstijgende  

activiteiten. 

 Ondersteuning in de ontwikkeling van uw kind volgens gerenommeerde methodes. 

 Frisse moderne groepsruimtes met uitdagende buitenspeelruimte. 

 Voorbereid naar de basisschool. 

 Gegarandeerd plek op onze buitenschoolse opvang bij 4 jaar. 

KINDEROPVANGTOESLAG 

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangen toeslag over maximaal 140% van het aantal  
contractueel overeengekomen arbeidsuren van de minst werkende partner. Dit betekent dat wanneer de 
minst werkende partner bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, u voor maximaal 28 opvanguren per week toe-
slag ontvangt van de belastingdienst. De belastingdienst gaat uit van het aantal uren opvang op jaarbasis.  
Wij brengen de totale opvangkosten bij u in rekening. De kinderopvangtoeslag ontvangt u terug via de  
belastingdienst. Uw netto kosten zijn de gefactureerde kosten minus de ontvangen kinderopvangtoeslag.  

 

Voor het aanvragen of wijzigen van uw kinderopvangtoeslag gaat u naar Kinderopvangtoeslag 
(belastingdienst.nl). Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u lezen op https://www.kinderopvang-
wijzer.nl/tarieven-kinderopvang-2022-bekend-wijzig-de-kinderopvangtoeslag/ 

Met een inkomen lager dan 120% van het minimum krijgt u 4% vergoeding op de kosten van de kinderopvang (WPI). U 
vraagt deze vergoeding zelf aan bij de gemeente via ’Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.  

 
GEMEENTE TOESLAG 
Indien u peuteropvang afneemt en geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor  
gemeente toeslag. Op basis van uw toetsingsinkomen wordt uw ouderbijdrage bepaald. Wij brengen deze  
ouderbijdrage bij u in rekening en wij ontvangen de gemeente toeslag rechtstreeks via de gemeente.  
 
Onze medewerkers van de KlantWijzer geven u graag meer inzicht middels een berekening op maat: 
035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl  

Met vragen kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 17.30u terecht bij de afdeling KlantWijzer 

035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl  
 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
https://www.kinderopvang-wijzer.nl/tarieven-kinderopvang-2022-bekend-wijzig-de-kinderopvangtoeslag/
https://www.kinderopvang-wijzer.nl/tarieven-kinderopvang-2022-bekend-wijzig-de-kinderopvangtoeslag/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang/
mailto:planning@eigen-en-wijzer.nl
mailto:planning@eigen-en-wijzer.nl


PEUTEROPVANG 
Met kinderopvangtoeslag 

 
39wk/52wk 

• Peuteropvang tijdens 39 of 52 weken. 

• Peuteropvang voor kinderen 2-4 jaar oud. 

• Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 

• Inclusief luiers en verzorging (exclusief flesvoeding). 

PEUTEROPVANG 
met  

• Gemeentetoeslag 

• Gemeentoeslag en VE indicatie  

• Kinderopvangtoeslag met VE indica-

tie. 
39wk 

• Peuteropvang tijdens de 39 schoolweken  

• Peuteropvang met gemeentetoeslag is alleen bestemd voor ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Minimaal 2, maximaal 3 dagdelen. 

• Voorschoolse educatie is gesubsidieerde opvang van de gemeente op basis van indicatie.  
De ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen en wel/geen recht op kinderopvangtoeslag. 
Minimaal 3 dagdelen. 

• Voor peuters vanaf 2,5 jaar oud. 

• Inclusief luiers en verzorging (exclusief flesvoeding). 

FLEXPAKKET • U bepaalt zelf wanneer u opvang nodig heeft, waarbij u niet bent gebonden aan een vaste dag.  

• Flexibele opvang is alleen mogelijk indien er plaats beschikbaar is.  

• Inclusief luiers en verzorging (exclusief flesvoeding). 

 PEUTEROPVANG 

met kinderopvangtoeslag  

39wk/52wk 

PEUTEROPVANG 

met gemeentetoeslag 
39wk 

FLEXPAKKET 

Op basis van  

Basis garanties voor alle peuters 2/2,5-4 jaar 
   

Garantie opvang op een vaste plek en een 

vaste dag 
   

Inclusief luiers en verzorging  

(exclusief flesvoeding). 
   

 €9,34  

€8,82 met WPI  

Vanaf €1,21 p/m  

met GT - 2 ochtenden 

Vanaf €1,21 p/m  

met VE/GT - 3 ochtenden 

Vanaf 0,33 p/m  

GT/VE en WPI 

inkomensafhankelijk 

€10,41 

PAKKETTEN EN TARIEVEN PEUTEROPVANG 2/2,5 - 4 jaar 

TOELICHTING 
 

 Peuteropvang is geopend van 08.30-12.30u/14.00u/14.30u. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang 39wk gesloten. 

 De facturering vindt per maand plaats via automatische incasso.  

 Sluitingsdagen 2022: Paasmaandag; maandag 18 april 2022, Koningsdag; woensdag 27 april 2022, Hemelvaartsdag; donderdag 26 

mei 2022, Pinkstermaandag; maandag 6 juni 2022, 2de Kerstdag; maandag 26 december 2022. 

http://www.toeslagen.nl


 VOORDEELPAKKET 

52wk onbezorgd opvang 

 

 

FLEXPAKKET 

Op basis van beschikbaarheid 

Basis garanties voor alle kinderen van 0-4 jaar.   

Volop uitdaging in activiteiten.   

Inclusief luiers en verzorging (exclusief flesvoeding).   

Garantieopvang op een vaste plek en een vaste dag.   

 

 

€9,46 07.30-18.30u 

€9,08 met WPI 

€10,41  

 

 

PAKKETTEN EN TARIEVEN DAGOPVANG 0 - 4 jaar 

VOORDEELPAKKET 

52wk 

• Dagopvang tijdens 52 weken.  

• Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 

• Overstappen naar het Flexpakket vanuit Voordeelpakket kan alleen op 1 januari.  

• Overstappen naar het Voordeelpakket of het Flexpakket kan per direct. 
 

FLEXPAKKET • U bepaalt zelf wanneer u opvang nodig heeft, waarbij u niet bent gebonden aan een vaste dag.  

• Flexibele opvang is alleen mogelijk indien er plaatsen beschikbaar zijn.  

• Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 

BESTE KEUS! 

BESTE KEUS! 

TOELICHTING 
 

 De dagopvang is geopend van 07.30 - 18.30u, tijdens 52 weken.   

 De facturering vindt per maand plaats via automatische incasso.  

 Sluitingsdagen 2022: Paasmaandag; maandag 18 april 2022, Koningsdag; woensdag 27 april 2022,  

Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei 2022, Pinkstermaandag; maandag 6 juni 2022, 2de Kerstdag; maandag 

26 december 2022. 

http://www.toeslagen.nl
http://www.toeslagen.nl


KINDEROPVANGTOESLAG 2022 
De overheid indexeert de kinderopvangtoeslag in 2022 met 
0,51%. Per 1 januari 2022 zijn de uurtarieven waarover de  
overheid kinderopvangtoeslag uitbetaalt als volgt; 

• Dagopvang: € 8,50 (2021: 8,46) 

• Buitenschoolse: €7,31 (2021: € 7,27) 

Uw kinderopvangtoeslag loopt automatisch door in 2022  
wanneer u in het afgelopen jaar kinderopvangtoeslag heeft 
ontvangen. Wij adviseren u de nieuwe tarieven en eventuele  
andere wijzigingen voor 1 februari 2022 door te geven aan de 
Belastingdienst via ‘Mijn toeslagen’. In december ontvangt u 
van ons hiervoor een overzicht met de uren en kosten van de 
opvang in 2022. 

 
ZIEK/AFWEZIG MELDING ALGEMEEN 

U meldt uw kind ziek of afwezig via de Eigen&Wijzer Ouderapp.  
Tegelijk met deze melding wordt er automatisch een tegoed voor uw 
kind aangemaakt, mits deze registratie tijdig wordt gedaan. 

• Dagopvang en peuteropvang: de afmelding moet uiterlijk één 
uur na de openingstijd van de locatie zijn geregistreerd in de 
Eigen&Wijzer OuderApp. 

• Buitenschoolse opvang: de afmelding moet uiterlijk 2 uur voor 
de aanvangstijd zijn geregistreerd in de Eigen&Wijzer OuderApp. 

Dit tegoed is zichtbaar in de Ouderapp. Als service bieden wij op 
basis van beschikbaarheid, de mogelijkheid het tegoed in te zetten 
voor extra opvang. Indien u geen gebruik maakt van het tegoed  
binnen een periode van 4 weken, dan vervalt het tegoed. Lukt het 
ziekmelden of afwezig melden via de OuderApp niet of is uw kind 
langdurig ziek, neemt u dan telefonisch contact op met de locatie. 
 

OPVANG TIJDENS VAKANTIE 

Voorafgaand aan de vakantie willen we graag een zo goed mogelijk 
beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen:  

• u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer  
dagen in de vakantie, dan registreert u uw kind(eren) ruim van 
tevoren op vakantie in de Eigen&Wijzer OuderApp. Let op, als u 
uw kind op vakantie meldt dan is het niet meer mogelijk deze 
dag later in te halen. In vakanties bouwt u geen tegoed op. 

• u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer  
dagen, maar u wilt deze dag(en) wel op een later moment in 
dezelfde vakantie alsnog inzetten, dan dient u een ruilverzoek in, 
in de Eigen&Wijzer OuderApp. Deze service wordt u geboden op 
basis van beschikbaarheid en geeft geen garantie. Uiterlijk een 
dag voor aanvang van de vakantie ontvangt u van ons bericht 
over de mogelijkheden. 

 

KOSTENSTIJGING 2022 
De belangrijkste oorzaak voor de tariefstijging is de stijging van 

onze personeelskosten. Deze gaan omhoog als gevolg van cao-

afspraken, verhoging premie pensioenen en de blijvende krapte 

op de arbeidsmarkt. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te 

blijven ontwikkelen en de kostenontwikkeling te dragen, stellen 

wij de tariefstijging voor 2022 vast op 4,20%.  

WIJZIGINGEN DOORGEVEN 
STRUCTURELE WIJZIGING  
Het structureel afnemen van een extra opvang dag(en) vraagt  
u telefonisch aan bij onze medewerkers van KlantWijzer via  
035-5826035 of per e-mail via planning@eigenenwijzer.nl.  
Wanneer de afname van een extra dag(en) mogelijk is ontvangt  
u een bevestiging per e-mail met als bijlage een aangepaste  
urenopgave. Het opzeggen van een opvang dag(en) geeft u per e-
mail door via planning@eigenenwijzer.nl onder vermelding van 
de volledige naam en opvanglocatie van uw kind(eren).  
Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt een 
bevestiging van de opzegging per e-mail met als bijlage een  
aangepaste urenopgave. 
 

INCIDENTELE WIJZIGING 
Incidenteel kan een vaste opvang dag(en) worden geruild binnen 
een periode van 4 weken (in de vakantie kunt u ruilen binnen  
dezelfde vakantie), op basis van beschikbaarheid. Ruilen gaat op 
basis van het inzetten van uren/dagdelen van gelijke duur; een  
dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag. Een extra 
opvangdag(en) vraagt u aan via de Eigen&Wijzer Ouderapp.  
Indien u een verzoek indient voor het ruilen van opvang of het 
afnemen van extra opvang, dan ontvangt uiterlijk een dag  
voorafgaand aan de ruildag/extra dag(deel), de bevestiging of 
afwijzing van uw  verzoek via de Eigen&Wijzer OuderApp. We 
realiseren ons dat dit voor u geen fijne situatie is. Helaas is dit 
nodig om de personele bezetting niet verder onder druk te 
zetten. 

Met vragen kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 17.30u terecht bij de afdeling KlantWijzer 

035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl  

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
mailto:planning@eigen-en-wijzer.nl

