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Bij de Blokkendoos bieden we alle opvangvormen van 0 tot 13 jaar 
Een kind op één veilige en vertrouwde plek waar ze zich thuis voelen.
Door deskundige begeleiding, een uitdagende huiselijke omgeving en kwaliteit van de opvang 
dragen we bij aan de ontwikkeling van je kind. 

Onze pluspunten
- een vertrouwde opvang voor ieder kind;
- Flexibele opvang in huiselijke en gemoedelijke sfeer;
- Een kleinschalige opvang met korte lijnen;
- Professionele en vaste groepsleidsters;
- Veel aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind, veel beweging en buitenspel
- Jarenlange ervaring in de kinderopvang, VVE Gecertificeerd;
- aandacht voor een gezonde kinderopvang  en gezonde leefstijl;
- Kindvriendelijke en ruim opgezette ruimtes.

De kracht van de Blokkendoos ....

Ouders gaan er netto op voorruit!
Enerzijds gaan de kosten in de opvang omhoog, anderzijds stijgt de kinderopvangtoeslag. 
Per saldo gaan ouders hierdoor in 2019 netto toch minder betalen voor hun kinderopvang. 

De stijging van de kosten hebben met name te maken met de hogere personeelskosten en de 
zwaardere kwaliteits-eisen vanuit de overheid met betrekking tot onder andere het aantal kinderen dat 
één leidster onder haar hoede mag hebben.

Onze tarieven zijn bruto-tarieven! De hoogte van de kinderopvangtoeslag die u krijgt, bepaalt welke 
uurprijs u netto betaald voor de opvang.

   Opvang vanaf 0,28    
   cent per uur

Voorwoord 
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Vaste dagopvang
Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Onze vaste dagopvang voor kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar op basis van 48 weken per jaar. Er 
wordt gewerkt in blokken van 5 uur. van 8.00 tot 
13.00 en van 13.00 tot 18.00 uur.
Er zijn vier vastgestelde vakantieweken. Deze 
worden tijdig weergegeven op onze website.
Daarnaast kan een dag verlengt worden met extra 
vroege of extra verlengde opvang. Ook is het 
mogelijk om verschillende pakketten te 
combineren.

Flexibele dagopvang
Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Heb je wisselende arbeidsdagen dan kun je 
gebruik maken van flexibele dagopvang. 
Voor een goede planning is het belangrijk dat het 
rooster tijdig doorgegeven wordt via het 
ouderportaal. ‘‘tijdig’’ betekent minimaal 2 
volledige werkweken voor aanvang. Na deze 
datum staat de opvang vast en kan deze niet meer 
geannuleerd en/of geruild worden.
Het aantal plaatssen flexibele opvang is in balans 
met het aantal vaste dagen opvang. Dit kan 
betekenen dat flexibele opvang op bepaalde 
dagen niet meer mogelijk is.

Wachtlijsten
Door de beperkte capaciteit is het zaak om op tijd 
een plaatsje te reserveren. 

Tarieven dagopvang 0-4 jaar
Vaste dagopvang vanaf 10 uur per week /10 uur per dag/ 48 weken per jaar    € 7,25
Vaste dagopvang tot 10 uur per week /10 uur per dag/ 48 weken per jaar         € 7,65
extra verlengde vroege of late opvang (in overleg)              conform uurprijs
Flexibele dagopvang 0-4 jaar    
flexibele / even/oneven weken en/of indicentele dagen                                            € 8,02
op basis van een overeengekomen aantal uren per maand/ 
48 weken op jaarbasis (beperkt aantal plaatsen beschikbaar)                                            
 

Dagopvang 0-4 jaar 
gezamenlijk 
toetsingsinko
men per jaar: 

Bruto uurprijs     
(prijs is afhankelijk 
van het aantal uren 
per week en vaste 

of flexibel contract) 

Netto uurprijs  
1e kind 

Netto uurprijs  
2e kind 

€20.000,- 
€ 7,25 €0,29 €0,29 
€7,65 €0,30 €0,30 
€8,02 €0,32 €0,32 

€40.000,- 
€ 7,25 €0,96 €0,39 
€7,65 €1,01 €0,41 
€8,02 €1,06 €0,43 

€60.000,- 
€ 7,25 €1,68 €0,49 
€7,65 €1,77 €0,52 
€8,02 €1,86 €0,55 

€80.000,- 
€ 7,25 €2,68 €0,73 
€7,65 €2,82 €0,77 
€8,02 €2,96 €0,83 

€100.000,- 
€ 7,25 €3,81 €0,98 
€7,65 €4,02 €1,03 
€8,02 €4,21 €1,11 

 

Dagopvang | 0-4 jarige
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Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang op de Blokkendoos is bedoeld 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar en stimuleert 
spelenderwijs de ontwikkeling van de kinderen. 
Kinderen kunnen hier lekker spelen met leeftijds-
genootjes en spelenderwijs ontwikkelen. 
We bieden verschillende activiteiten die passend 
zijn bij de belevingswereld van de peuters. Dit 
doen we via de VVE methode Uk en Puk en 
Bereslim! Daarnaast is er aandacht voor gezonde 
leefstijl en spelen we iedere dag buiten.

VVE-indicatie?
Als uw peuter een ontwikkelingsachterstand heeft, 
een andere moedertaal dan Nederlands heeft of 
op een andere manier extra aandacht nodig heeft 
om zich goed te kunnen ontwikkelen, bestaat de 
mogelijkheid om uw peuter een extra ochtend 
naar de peuteropvang te laten komen. Deze 
kosten worden door de Gemeente Oss
vergoed. 

Tarieven peuteropvang 2-4 jaar (4-5 of 10 uur per dag)
Vaste dagopvang vanaf 10 uur per week/ 48 weken per jaar                                           € 7,25
Vaste dagopvang tot 10 uur per week / 48 weken per jaar                                               € 7,65
extra verlengde vroege of late opvang (in overleg)              conform uurprijs
Flexibele peuteropvang
flexibele / even/oneven weken en/of indicentele dagen                                                   € 8,02
op basis van een overeengekomen aantal uren per maand/ 
48 weken op jaarbasis (beperkt aantal plaatsen beschikbaar)                                            
 

Dagopvang 0-4 jaar 
gezamenlijk 
toetsingsinko
men per jaar: 

Bruto uurprijs     
(prijs is afhankelijk 
van het aantal uren 
per week en vaste 

of flexibel contract) 

Netto uurprijs  
1e kind 

Netto uurprijs  
2e kind 

€20.000,- 
€ 7,25 €0,29 €0,29 
€7,65 €0,30 €0,30 
€8,02 €0,32 €0,32 

€40.000,- 
€ 7,25 €0,96 €0,39 
€7,65 €1,01 €0,41 
€8,02 €1,06 €0,43 

€60.000,- 
€ 7,25 €1,68 €0,49 
€7,65 €1,77 €0,52 
€8,02 €1,86 €0,55 

€80.000,- 
€ 7,25 €2,68 €0,73 
€7,65 €2,82 €0,77 
€8,02 €2,96 €0,83 

€100.000,- 
€ 7,25 €3,81 €0,98 
€7,65 €4,02 €1,03 
€8,02 €4,21 €1,11 

 

Flexibel & 
huiselijke opvang

Spelend de wereld 
ontdekken & 
             verkennen

Peuteropvang | 2-4 jarige
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Voor kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij 
beide of één van de partners een uitkering heeft; 
Dus wanneer ouder(s) niet in aanmerking komen 
voor kinderopvangtoeslag.
 
Bij de inschrijving voor gesubsidieerde peuterop-
vang vullen ouders een gemeentelijk formulier 
in (dat te vinden is bij formulieren download) en 
leveren dit in bij de Blokkendoos, samen met de 
inschrijfformulieren. De kinderopvangorganisatie 
stuurt dit formulier op naar de gemeente. Aan de 
hand van dit formulier kan de gemeente controle-
ren of ouders daadwerkelijk in aanmerking komen 
voor een gesubsidieerde peuterplaats en even-
tueel VVE. Er zijn drie categorieën gesubsidieerde 
peuteropvang. 
 

Omdat alle kinderen recht hebben op een goede voorbereiding op de basisschool, biedt de Gemeente Oss 
ook gesubsidieerde peuterplaatsen. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

• Gesubsidieerde peuteropvang
Gesubsidieerde peuteropvang is 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, 40 weken per jaar.
Ouderbijdrage per uur: € 2,45
Ouderbijdrage per jaar: € 686,-
Het is mogelijk om extra peuteropvang af te nemen: de extra uren worden tegen uurprijs van €7,65 
per uur gefactureerd. 

• Gesubsidieerde peuteropvang & VVE
Gesubsidieerde peuteropvang en VVE is 10 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/of een VVE indicatie hebben van het consultatiebureau.
Ouderbijdrage per uur: € 0,60
Ouderbijdrage per jaar: € 240,-
 
• Gratis derde dagdeel VVE
Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep (gewichten-
regeling) behoren en/of 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 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters 
in aanmerking voor een gratis derde dagdeel.
Ouderbijdrage per uur: € 0,00
Ouderbijdrage per jaar: € 0,00

Gesubsidieerde opvang | 2-4 jarige

Voorbereiding op 
de basisschool

Spelend de wereld 
ontdekken
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Tarieven Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

BASIS PAKKET (4-13 jaar)
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith - Oijen   € 6,89 per uur
contract op basis van wekelijkse plaatsing rekening houdend met 
het schoolrooster van uw kind (48 weken op jaarbasis)

FLEX PAKKET (4-13 jaar)
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith - Oijen   € 7,24 per uur
contract op basis van plaatsing op alleen de even of oneven weken, 
en rekening houdend met het schoolrooster van uw kind

BSO VOORSCHOOLSE OPVANG
Alleen mogelijk in combinatie met een basis of een flexpakket   € conform uurprijs

BSO VAKANTIEPAKKET (4-13 jaar)
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith     € 7,90 per uur
Contract op basis van plaatsing in de vakantieweken 

BSO INDICENTELE OPVANG (4-13 jaar)
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith     € 7,90 per uur
Alleen mogelijk indien er plaats is binnen de groep

Naschoolse opvang 
Na een drukke schooldag kan je kind even 
bijkomen op de BSO. Lekker spelen en samen 
leuke activiteiten beleven. Op alle BSO locaties 
bieden we opvang van einde schooltijd tot 18.00 
uur. 

Vakantieopvang
Ook tijdens schoolvakanties is je kind welkom op 
de BSO. Ook als je kind normaal gesproken geen 
gebruik maakt van de BSO, is hij of zij welkom 
tijdens de vakanties. Je kunt hiervoor losse dagen 
inkopen, of een BSO pakket met vakantiedagen 
kiezen.

Het is mogelijk om verschillende pakketten met 
elkaar te combineren. Het maandelijkse BSO tarief 
wordt bepaald door 11 maandelijkse termijnen 
aan de hand van het desbetreffende 
schoolrooster.

* Extra dagdelen kunnen tegen hetzelfde tarief 
worden afgenomen
* Ruilen van dagen is een service. Het ruilen van 
dagen kan alleen tegen hetzelfde product en 
wanneer er plaats is op de groep.
* Feestdagen kunnen niet worden geruild. (zie 
onze Algemene Voorwaarden)

Buitenschoolse opvang | 4-13 jarige

Lekker spelen na     
        school

BSO Lithoijen
BSO Lith | BSO Oijen
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Buitenschoolse opvang 4-13 jaar 
gezamenlijk 
toetsingsinko
men per jaar: 

Bruto uurprijs     
(prijs is afhankelijk 
van het aantal uren 
per week en vaste 

of flexibel contract) 

Netto uurprijs  
1e kind 

Netto uurprijs  
2e kind 

€20.000,- 
€6,89 €0,28 €0,28 
€ 7,25 €0,29 €0,29 
€7,90 €0,32 €0,32 

€40.000,- 
€6,89 €0,91 €0,37 
€ 7,25 €0,96 €0,39 
€7,90 €1,04 €0,43 

€60.000,- 
€6,89 €1,60 €0,47 
€ 7,25 €1,68 €0,49 
€7,90 €1,83 €0,54 

€80.000,- 
€6,89 €2,54 €0,72 
€ 7,25 €2,68 €0,73 
€7,90 €2,91 €0,79 

€100.000,- 
€6,89 €3,62 €0,96 
€ 7,25 €3,81 €0,98 
€7,90 €4,15 €1,07 

 

Buitenschoolse opvang 
 Bruto uurprijs 

Blokkendoos 
Netto tarief per 
uur (min-max.) 

BSO Standaard 
op basis van 48 
weken 

€ 6,89 €0,28 - €4,60 

BSO Flexpakket €7,25 €0,63 - €4,95 
 

BSO Incidentele 
opvang/ 
vakantie pakket 

€7,90 €1,29 - € 5,61 

 

Dagopvang 0-4 jaar 
 Bruto uurprijs 

Blokkendoos 
Netto tarief per uur 

(min-max.) 
Vaste dagopvang tot 
10 uur per week op 
basis van 48 weken 

€ 7,65 €0,30 - €4,84 

Vaste dagopvang vanaf 
10 uur per week op 
basis van 48 weken 

€7,25 €0,30 - €4,84 

Flexibele dagopvang  €8,02 €0,32 - € 5,35 
 

 

Buitenschoolse opvang | 4-13 jarige
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Stap voor stap uw kosten berekenen!
Wil je weten wat de netto kosten zijn in jouw 
persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van de 
rekenhulp op 
www.belastingdienst.nl  en www.toeslagen.nl   

Ook voor persoonlijk advies over kosten 
kinderopvang en aanvraag kinderopvangtoeslag kun 
je contact met ons opnemen.

Stap 1: Bepaal toetsingsinkomen
a. Kijk wat uw toeslaginkomen is van dit jaar. Uw 
toeslaginkomen heeft u doorgegeven aan 
Belastingdienst Toeslagen.

b. Schat in of het toeslaginkomen verandert in 
2019. Gaat u bijvoorbeeld meer werken of min-
der? Dit heeft invloed op uw toetsingsinkomen 
voor 2019.

Weet u niet of het inkomen verandert, dan kijkt u 
bij het inkomen van 2018.

Stap 2: Bepaal het soort opvang.
Bekijk voor elk kind welke soort opvang u 
afneemt. De tegemoetkoming van dagopvang, 
buitenschoolse opvang en gastouder is 
verschillend.

Hieronder staat stap voor stap hoe u uw netto kosten voor de kinderopvang kunt berekenen.

Stap 3: eerste of tweede kind?
Het kind dat de meeste uren opvang krijgt, is in 
termen van Belastingdienst/Toeslagen ‘kind 1’. 
Dit kind krijgt de laagste tegemoetkoming. De 
tegemoetkoming staat in de tabel op de vorige 
pagina. 

Elk kind dat minder of evenveel uren krijgt als kind 
1, is in termen van Belastingdienst/Toeslagen Kind 
2. 

Stap 4: Zie nu uw netto kosten voor de 
kinderopvang.

Maximale uurtarieven kinderopvangtoeslag 
Kinderdagopvang                                  € 8,02
Buitenschoolse opvang                        € 6,89
Gastouderopvang                                 € 5,91

** Deze informatie is met uiterste zorg 
samengesteld en is uitsluitend bedoeld als 
algemene informatie. 
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens 
worden ontleend. 
Kinderopvang de Blokkendoos is niet aanspra-
kelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg 
van onjuiste of incomplete informatie.**

Bereken uw netto tarief
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Je komt in aanmerking voor kinder-
opvangtoeslag wanneer er sprake is van:
- Twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, 
of ouders/ verzorgers die een studie of traject 
volgen;
- Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of 
een studie of traject volgt;
- Ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderne-
ming
extra note: Zelfstandige ondernemers komen ook 
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ook de 
ouder, die zonder enige vergoeding arbeid verricht 
in de 
onderneming van de partner (in de zin van art. 
3.78 van de Wet Inkomensbelasting 2001) Dit 
artikel gaat over de meewerkaftrek die geldt als de 
partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt. 

** voor kinderopvangtoeslag vanaf een toetsingsinkomen van 
75.006 euro, zie de site van de Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst.

Aantal uren kinderopangtoeslag?
De uren van de minst werkende ouder bepalen de 
hoeveelheid uren waarover je toeslag kunt krijgen. 

Bij dagopvang (0-4 jaar) heb je recht op maximaal 
140% van de uren minst werkende. Bij buiten-
schoolse opvang is dit 70%. De hoeveelheid 
toeslag wordt bepaald op basis van het inkomen. 
Voor in indicatie van zie de kinderopvangtoeslag 
tabel 2018 in de kolom hierlangs. * Vanaf een (gezamenlijk) toetsingsinkomen van 127.052 

zie de website van de belastingdienst.

Wat is kinderopvangtoeslag


