
Tarievenoverzicht 2019 met toelichting
Hieronder vindt u een overzicht van de bruto tarieven van kindercentrum het groenehuis. U betaalt zelf een gedeelte van de onderstaande kosten. 
Voorbeelden van netto tarieven en meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de laatste pagina. 

Vaste dagen/dagdelen  52 weken      
 Bruto uurtarief Aantal uren 

per dag
 Aantal uren 

per maand
Aantal uren 
per jaar

Bruto bedrag per 
maand

Hele dag 52 weken € 8,30  (€ 7,45) 11 7.30-18.30 uur 47,67 572 € 395,63  (€ 355,12)

Hele dag 52 weken € 8,55  (€ 7,70) 9,5 maatwerktijden** 41,17 494 € 351,98  (€ 316,98) 

Hele dag 52 weken € 8,75  (€ 7,70) >9,5 <11 maatwerktijden** op aanvraag

Ochtend 52 weken* € 8,75  (€ 7,90) 5,5 7.30-13.00 uur 23,83 286 € 208,54  (€ 188,28)

Middag 52 weken* € 8,55  (€ 7,70) 5,5 13.00-18.30 uur 23,83 286 € 203,78  (€ 183,52)

Even/oneven weken € 8,75  (€ 7,90) maatwerktijden** op aanvraag

Vaste dagen/dagdelen  48 weken      
 Bruto uurtarief Aantal uren 

per dag
 Aantal uren 

per maand
Aantal uren 
per jaar

Bruto bedrag per 
maand

Hele dag 48 weken € 8,50  (€ 7,65) 11 7.30-18.30 uur 44 528 € 374,00  (€ 336,60)

Hele dag 48 weken € 8,75  (€ 7,90) 9,5 maatwerktijden** 38 456 € 332,50  (€ 300,20)

Hele dag 48 weken € 8,75  (€ 7,90) >9,5 <11 maatwerktijden** op aanvraag

Ochtend 48 weken* € 8,95  (€ 8,10) 5,5 7.30-13.00 uur 22 264 € 196,90  (€ 178,20)

Middag 48 weken* € 8,75  (€ 7,90) 5,5 13.00-18.30 uur 22 264 € 192,50  (€ 173,80)

Even/oneven weken € 8,95  (€ 8,10) maatwerktijden** op aanvraag

Vaste dagen/dagdelen  44 weken      
 Bruto uurtarief Aantal uren 

per dag
 Aantal uren 

per maand
Aantal uren 
per jaar

Bruto bedrag per 
maand

Hele dag 44 weken € 8,65  (€ 7,80) 11 7.30-18.30 uur 40,33 484 € 348,88  (€ 314,60)

Hele dag 44 weken* € 8,90  (€ 8,05) 9,5 maatwerktijden** 34,83 418 € 310,02  (€ 280,41)

Hele dag 44 weken* € 8,90  (€ 8,05) >9,5 <11 maatwerktijden** op aanvraag

Vaste dagen/dagdelen  40 weken      
 Bruto uurtarief Aantal uren 

per dag
 Aantal uren 

per maand
Aantal uren 
per jaar

Bruto bedrag per 
maand

Hele dag 40 weken* € 8,85  (€ 8,00) 11 7.30-18.30 uur 36,67 440 € 324,50  (€ 293,33)

Hele dag 40 weken* € 9,10  (€ 8,25) 9,5 maatwerktijden** 31,67 380 € 288,17  (€ 261,25)

Hele dag 40 weken* € 9,10  (€ 8,25) >9,5 <11 maatwerktijden** op aanvraag

Flexibele kinderopvang
 Bruto uurtarief Aantal uren 

per dag
 Aantal uren 

per maand
Aantal uren 
per jaar

Bruto bedrag per 
maand

Flexibele opvang ‘Vroege vogels’ 
Op basis van 52 weken

€ 8,80  (€ 7,95) 9,5 of 4 6.45-16.15 uur/ 
14.30-18.30 uur

41,17 494 € 362,27  (€ 327,28)

Flexibele opvang ‘Vroege vogels’ 
Op basis van 48 weken

€ 8,80  (€ 7,95) 9,5 of 4 6.45-16.15 uur/ 
14.30-18.30 uur

38 456 € 334,40  (€ 302,10)

Flexibele opvang € 8,80  (€ 7,95) 5,5 of  
>9,5 <11

maatwerktijden** op aanvraag

In het tarievenoverzicht staan de oude tarieven tussen haakjes dat wil zeggen: (bruto uurtarief 2017) en (bruto bedrag per maand 2017).



In verband met het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen een kind en zijn/haar vaste pedagogische medewerkers 
plaatsen we een kind voor tenminste (gemiddeld) 9,5 uur per week, 48 weken per jaar. Dit komt neer op een minimum van  
456 (9,5 uur x 48 weken) uur per jaar. In dit verband wijzen wij u op * in het tarievenoverzicht. Zo is het dus niet mogelijk om 
een kind 1 ochtend of middag te plaatsen. 

De verschillen in bruto uurtarieven voor kinderopvang op vaste dagen/dagdelen voor 52, 48, 44 en 40 weken hebben te maken 
met vaste kosten. Dit zijn kosten die niet gerelateerd zijn aan het aantal kinderen en het aantal uur dat een kind aanwezig is. 
Voorbeelden van vaste kosten zijn huisvestingskosten en overige bedrijfslasten. Minder uren per dag en/of minder weken per jaar 
betekent dat de vaste kosten over minder uren verdeeld kunnen worden. Dit kostprijsmodel wordt erkend door de Nederlandse 
overheid. Bovendien heeft de overheid in het verleden de kinderopvangsector gestimuleerd om contracten te flexibiliseren. Aan de 
ene kant wil dit zeggen: geen verplichte afname van 52 weken en/of ‘standaard’ 11 uur per dag. Aan de andere kant betekent het 
een hoger bruto uurtarief. 

Flexibele kinderopvang (wisselende dagen/dagdelen) is duurder dan kinderopvang op een vaste dag. Voor iedere aanvraag dient 
namelijk de kind- en personeelsplanning beoordeeld te worden. Een dag(deel) wordt gehonoreerd mits de planning dit toelaat en 
de kwaliteit gewaarborgd blijft. Per aanvraag wordt de verhouding tussen het aantal pedagogische medewerkers en de kinderen 
beoordeeld met behulp van een rekentool van de Rijksoverheid op www.1 ratio.nl.

52 weken per jaar open!

Bij kindercentrum het groenehuis bent u 52 weken 
per jaar welkom. We hebben geen sluitingsweken in 
de zomervakantie of in de kerstperiode. Op algemeen 
erkende feestdagen zijn we gesloten of sluiten we 
eerder. Het gaat om Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 
Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), 
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. 
Indien 5, 24 of 31 december op een maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag of vrijdag valt, sluiten we om 
17.00 uur. 

Welke kosten zijn inbegrepen?

De bruto maandbedragen zijn inclusief luiers, 

flesvoeding (Nutrilon 1, 2 of 3), lunch met vers 

brood, roomboter en gevarieerde soorten (vers) 

beleg (o.a. kaas, vleeswaren en huisgemaakt 

beleg), vers (seizoens)fruit, huisgemaakte 

groentehapjes voor baby’s, tussendoortjes (o.a. 

verse komkommer, cherrytomaatjes en paprika) 

en drinken (o.a. dagverse melk).

Voor kinderen vanaf 1 jaar biedt kindercentrum 

het groenehuis een warme peutermaaltijd aan. 

Deze maaltijden worden vers gekookt door 

Hutten Catering (op de kinderafdeling van 

ziekenhuis Bernhoven) en bieden een gezond en 

gevarieerd aanbod. Deze maaltijd wordt door de 

kinderen tussen 17.30 en 18.00 uur gezamenlijk 

gegeten, in een huiselijke sfeer. Als u structureel 

gebruik wenst te maken van deze service wordt 

er gefactureerd op basis van € 3,50 per warme 

peutermaaltijd. 

Indien u incidenteel een extra dag(deel) nodig 

heeft, kunt u deze aanvragen via de groenehuis 

app. Er wordt dan gerekend met een bruto 

uurtarief van € 8,80. (Niet genoten kinderopvang 

vanwege bijvoorbeeld ziekte of vakantie wordt 

niet gerestitueerd).
 

Maatwerktijden**

De (maatwerk)tijden om uw kind te brengen zijn:  

vanaf 6.45 uur, 7.30 uur, 8.00 uur, 8.30 uur of 9.00 uur.

De (maatwerk)tijden om uw kind op te halen zijn:  

voor 16.15 uur, 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur of 18.30 uur

N.B. Het is mogelijk om verschillende tijden te 

combineren rekening houdend met het minimum van 

9,5 uur per dag.

Inschrijving & plaatsing

U kunt zich vrijblijvend inschrijven voor kinderopvang  
(vaste dagen/dagdelen of flexibele kinderopvang) via  
www.kchetgroenehuis.nl. De plaatsingsmogelijkheden zijn 
het gunstigste op: vrijdag, woensdag, maandag, donderdag 
en dinsdag. Broertjes en/of zusjes worden met voorrang 
geplaatst. Alleen een getekende plaatsingsovereenkomst 
maakt een plaatsing van een kind definitief.



Groenehuis app

Alle ouders van kindercentrum het groenehuis hebben toegang tot 

onze ouderlogin die tevens als app gratis ter beschikking wordt 

gesteld. Indien u gebruik maakt van flexibele opvang kunt u flexdagen 

eenvoudig met de app aanvragen. Voor ouders met kinderopvang op 

vaste dagen/dagdelen is er ook een ruilmenu. Het is mogelijk om - 

zonder kosten - een vaste dag te ruilen. U kunt een ruilaanvraag doen 

binnen een periode van 8 weken voor en 4 weken na de te ruilen dag. 

Onze kind- en personeelsplanning moet een ruiling toelaten en de 

kwaliteit dient altijd gewaarborgd te blijven. (N.B. Ruildagen kunnen 

niet achteraf aangevraagd worden.) De groenehuis app bevat ook 

een digitaal schriftje waarmee u overal en altijd de updates van uw 

kind(eren) kunt volgen.

Vakantie opgeven via  
groenehuis app

Indien u kiest voor 48, 44 of 40 weken 
kinderopvang dient u uiterlijk 3 
maanden van tevoren de we(e)k(en) dat 
u geen gebruik maakt van kinderopvang via onze groenehuis app door te geven. 
U verplicht zich om totaal 4, 8 of 12 
weken tijdig op te geven. 

Kinderopvangtoeslag

Als u werkt of in de gemeentelijke doelgroep valt, kunt u de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag van de 
overheid aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten oplopend tot 96 % voor het 1e kind, en oplopend van 
67,6 % tot 96 % voor 2e en volgende kinderen. 

De kinderopvangtoeslag wordt berekend over een maximaal bruto uurtarief. Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt 
dit tarief € 8,02 per uur. Het kind waarvoor u de meeste uren opvang afneemt, telt voor de Belastingdienst als 1e 
kind. U mag per jaar niet meer dan 2.760 uur bij de Belastingdienst aanvragen (gemiddeld 230 uur per maand) en 
krijgt over maximaal 140% van de uren van de minst werkende ouder kinderopvangtoeslag. 

U kunt kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen met Mijn toeslagen. U heeft hiervoor een LKR nummer nodig.  
Het Landelijk Register Kinderopvang nummer van kindercentrum het groenehuis is 145071327. U krijgt binnen  
5 weken na uw aanvraag een brief in uw Berichtenbox. U ontvangt kinderopvangtoeslag maandelijks rond de  
20e van de maand. De toeslag wordt als een voorschot (voor de komende maand) uitbetaald. 

Aan het begin van iedere maand ontvangt u van kindercentrum het groenehuis een factuur voor de daarop 
volgende maand. Het bruto maandbedrag wordt vanaf de 25e van de maand per automatisch incasso van uw 

bankrekening afgeschreven. 

U kunt zelf uw netto kosten voor 
kinderopvang berekenen met behulp van 
de tabel kinderopvangtoeslag 2019 van de 
Belastingdienst. Op onze website www.
kchetgroenehuis.nl is deze tabel ook te 
downloaden. U vindt er ook een link naar 
de website van de Belastingdienst voor 
een proefberekening. Hiernaast een aantal 
voorbeelden van netto tarieven (waaraan u 
geen rechten kunt ontlenen). 

Voorbeelden netto tarieven 2019 

Uw gezamenlijke 
toetsingsinkomen is 
bijvoorbeeld jaarlijks:

Bij bruto 
uurtarief 
van

 U betaalt netto per uur

1e kind 2e kind

€ 20.000,00 € 8,30 96,0% € 0,60 96,0% € 0,60

€ 40.000,00 € 8,30 86,8% € 1,34 94,6% € 0,71

€ 60.000,00 € 8,30 76,8% € 2,14 93,2% € 0,83

€ 80.000,00 € 8,30 63,1% € 3,24 90,0% € 1,08

€ 100.000,00 € 8,30 47,5% € 4,49 86,5% € 1,36

€ 120.000,00 € 8,30 35,7% € 5,44 83,5% € 1,60

Kindercentrum het groenehuis
Annaboulevard 4
5406 PZ Uden
0413-225200
www.kchetgroenehuis.nl
info@kchetgroenehuis.nl



Waarom stijgen de bruto kosten van  
kinderopvang?

Wat betekent dit voor de netto kosten  
van kinderopvang?

1. Stijging (loon)kosten
lonen en salarissen stijgen 4,19% 
hoofdzakelijk cao verhoging & periodieke 
salarisverhoging

sociale lasten stijgen 0,37%

pensioenlasten stijgen 0,07%

totaal 4,63%

2.  Kosten vanwege wet  
IKK 1 -1-2019

wijziging van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR)  
van 1 pedagogisch medewerker met zorg voor 4 baby’s  
naar 1 pedagogisch medewerker met zorg voor 3 baby’s

loonkosten vanwege de BKR 0-jarigen 5,27%

kwaliteitseis: pedagogisch beleidsmedewerker voor  
pedagogisch beleidsplan en pedagogische coaching

loonkosten vanwege pedagogisch beleidsmedewerker 0,55%

totaal 5,82%

babygroep kikkerpoel

van 8 naar 6 baby’s per dag 
met 2 pedagogisch medewerkers

babygroep eendenpoel

van 8 naar 9 baby’s per dag 
met 3 (i.p.v. 2) pedagogisch medewerkers

inflatie 0,78%

2018 max. kinderopvangtoeslag € 7,45 2019 max. kinderopvangtoeslag € 8,02

inkomen

2018 2018 2019 verschil
t.o.v. 2018

1 kind

2019 verschil
t.o.v. 2018

2 kinderen
netto per uur  

1e kind 
netto per uur  

2e kind 
netto per uur  

1e kind 
netto per uur  

2e kind 

€ 20.000,00 94,0% € 0,45 95,0% € 0,37 96,0% € 0,60 € 0,15 96,0% € 0,60 € 0,38

€ 40.000,00 83,4% € 1,24 94,0% € 0,45 86,8% € 1,34 € 0,10 94,6% € 0,71 € 0,37

€ 60.000,00 72,3% € 2,06 92,4% € 0,57 76,8% € 2,14 € 0,08 93,2% € 0,83 € 0,34

€ 80.000,00 53,3% € 3,48 88,4% € 0,86 63,1% € 3,24 € 0,24 90,0% € 1,08 € 0,02

€ 100.000,00 34,8% € 4,86 84,6% € 1,15 47,5% € 4,49 € 0,37 86,5% € 1,36 € 0,15

€ 120.000,00 33,3% € 4,97 81,3% € 1,39 35,7% € 5,44 € 0,47 83,5% € 1,60 € 0,68

  lonen & salarissen

  sociale lasten

  pensioenlasten

  overige  
 personeelskosten


