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De kracht van de Blokkendoos
Bij de Blokkendoos bieden we alle opvangvormen van 0 tot 12 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 op een rij:

                     Kleinschalig & huiselijk met korte persoonlijke lijnen

                     All inclusive (de tarieven zijn inclusief, luiers en luierbenodigdheden, verse fruithap, lunch
                     drinken en tussendoortjes) met uitbreidingsmogelijkheden voor een gezonde warme maaltijd
                     
                      Flexibele opvang

                     Groen en Gezond (wij werken heel bewust aan een Gezonde Kinderopvang. Dit betekent veel 
                     beweging, buiten spelen en aandacht voor gezonde voeding.

                     Deskundig

Tarieven
Onze tarieven zijn bruto-tarieven! Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag 
betaalt u slechts een deel van dit tarief. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afghankelijk van uw 
(gezamenlijke) inkomen. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Wilt u persoonlijke begeleiding bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag, laat het ons even weten.

Wilt u weten wat u moet betalen voor de opvang van uw kind?
Op de website van de belastingdienst staat een rekentool.
Hiermee reken je eenvoudig uit wat kinderopvang in jouw situatie 
kost. 
netto uurtarief dagopvang en peuteropvang vanaf: 0,30 per uur
 netto uurtarief buitenschoolse opvang vanaf: 0,28 per uur

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde 
peuteropvang en VVE. Neem contact met ons op voor meer 
informatie.

Heeft u vragen?
Laat het ons weten, we helpen u graag!
T: 0412-482191 
E: kantoor.blokkendoos@gmail.com

Voorwoord
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Wat kost kinderopvang in Nederland?

Uurtarief opvang
Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. Dit 
tarief bepalen zij op basis van diensten die ze aanbieden. Het aantal uren dat 
ouders afnemen maal dit tarief bepaalt de hoogte van de rekening.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage zijn de kosten die 
overblijven van de totale rekening, na 
aftrek van de kinderopvangtoeslag. Dit is 
dus het bedrag dat ouders zelf betalen.

Het deel dat ouders
betalen is afhankelijk 
van een aantal factoren:
1.  De prijs die een kinderopvang-

ondernemer vraagt;
2. Het deel dat de overheid vergoedt;
3. Het inkomen van de ouders.

De overheid vindt een betaalbare
en goed toegankelijke kinderop-
vang belangrijk. Daarom neemt
ze in 2019 twee maatregelen: 

1.  Het percentage kinder- 
opvangtoeslag voor  
ouders gaat omhoog

2.  Het maximale bedrag waarover 
ouders kinderopvangtoeslag 
krijgen, wordt verhoogd voor de 
dagopvang en gastouder-
opvang. Deze zogenaamde 
maximum uurprijs, wordt voor 
de BSO verlaagd. 

Hiermee investeert de overheid 
ruim €248 miljoen extra.

Verhogen
kinderopvang-
toeslag

Wijzigen
maximum
uurprijs

Maximum uurprijs
De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximum-
tarief. Dit maximum noemen we de maximum uurprijs. Over dit 
bedrag kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekent de 
kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief, dan vergoedt de 
overheid nog steeds alleen een deel van de maximum uurprijs. De 
overheid stelt jaarlijks de maximum uurprijs vast.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of 
inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. 
Zij ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel 
dit is, hangt af van hun inkomen.

Factuur
opvang

Eigen
bijdrage

Kinderopvang-
toeslag

Bijdrage overheid omhoog in 2019

Ontdek het op 
Google Play

Download in de 
App Store



Uw jaarinkomen en 
dat van uw eventuele

 toeslagpartner.

Het soort opvang  
van uw kind  

(dagopvang of BSO).

Het aantal uren 
dat uw kind naar de 

opvang gaat.

Het uurtarief van de 
opvangorganisatie(s). 

Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op de hoogte van uw toeslag.  Check uw gegevens 
daarom regelmatig, en geef veranderingen meteen door. Zo krijgt u waar u recht op hebt. 

Niet te veel en niet te weinig.  Dit is wat u moet doen:

Verandert hier iets in?

Krijgt u 
kinderopvangtoeslag?
Let dan op het volgende.
De toeslag die u maandelijks ontvangt, is een voorschot. 
Het bedrag dat u krijgt, is gebaseerd op uw situatie. 
Het hangt bijvoorbeeld af van: 

Log in met uw DigiD op 
Mijn toeslagen via toeslagen.nl 

om uw gegevens te controleren of 
gebruik de app Kinderopvangtoeslag.

Geef wijzigingen in uw situatie, 
zoals in uw inkomen of het aantal 

opvanguren, meteen door via 
Mijn toeslagen of de app.

Toeslagen

21

Heeft u een wisselend inkomen 
of wisselt het aantal uren dat 

uw kind naar de opvang gaat? 
Zet voor ieder kwartaal een 

herinnering in uw agenda om 
uw gegevens te controleren. 

Op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag 
vindt u antwoorden op 

veelgestelde vragen. 



 

gezamenlijk 
toetsingsinkomen 

bruto uurprijs 
KDV/PO 

% toeslag 1e 
kind 

netto uurprijs 1e 
kind 

% toeslag 2e 
en volgend 
kind 

netto uurprijs 
2e kind 

              20.000,00  

€      7,02 96,0% €         0,28 96,0% €         0,28 
 €      7,55  96,0%  €        0,30  96,0%  €        0,30  
 €      7,95  96,0%  €        0,32  96,0%  €        0,32  
 €      8,46  96,0%  €        0,34  96,0%  €        0,34  

              40.000,00  

€       7,02 87,5% €         0,87 94,6% €         0,38 
 €      7,55  87,5%  €        0,94  94,6%  €        0,41  
 €      7,95  87,5%  €        0,99  94,6%  €        0,43  
 €      8,46  87,5%  €        1,06  94,6%  €        0,46  

              60.000,00  

€       7,02 79,0% €         1,47 93,6% €         0,45 
 €      7,55  79,0%  €        1,59  93,6%  €        0,48  
 €      7,95  79,0%  €        1,67  93,6%  €        0,51  
 €      8,46  79,0%  €        1,78  93,6%  €        0,54  

              80.000,00  

€       7,02 65,4% €         2,43 90,5% €         0,67 
 €      7,55  65,4%  €        2,61  90,5%  €        0,72  
 €      7,95  65,4%  €        2,75  90,5%  €        0,76  
 €      8,46  65,4%  €        2,93  90,5%  €        0,80  

           100.000,00  

€       7,02 51,6% €         3,40 87,7% €         0,86 
 €      7,55  51,6%  €        3,65  87,7%  €        0,93  
 €      7,95  51,6%  €        3,85  87,7%  €        0,98  
 €      8,46  51,6%  €        4,09  87,7%  €        1,04  

           150.000,00  

€       7,02 33,3% €         4,68 78,3% €         1,52 
 €      7,55  33,3%  €        5,04  78,3%  €        1,64  
 €      7,95  33,3%  €        5,30  78,3%  €        1,73  
 €      8,46  33,3%  €        5,64  78,3%  €        1,84  

           200.000,00  

  €     7,02 33,3%   €         4,68 76,6% €         1,64 
 €      7,55  33,3%  €        5,04  76,6%  €        1,77  
 €      7,95  33,3%  €        5,30  76,6%  €        1,86  
 €      8,46  33,3%  €        5,64  76,6%  €        1,98  

 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijke) 
toetsingsinkomen.
In de tabel ziet u hoeveel procent van de opvangkosten vergoed wordt.
Opvangkosten 1e kind x percentage 1e kind = kinderopvangtoeslag 1e kind

(deze tabel is vereenvoudigd,en laat enkele toetsingsinkomens zien, voor de 
volledige tabel verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst:

   Opvang vanaf 0,28       cent per uur

Tabel toetsingsinkomen



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. Eén dagdeel van 8.00 
tot 13.00 en één dagdeel 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 en extra dagen af te nemen als daar 
behoefte aan is.

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. Het aantal plaatsen 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 kindplaatsen, met name op de 
babygroep is het zaak om op tijd een plaatsje voor 
uw kind te reserveren. 

Tarieven structurele dagopvang 0-4 jaar
Sturcturele wekelijkse dagopvang voor een hele dag*       € 7,55
Structurele wekelijkse dagopvang voor een halve dag              € 7,95
extra verlengde vroege of late opvang (in overleg)              conform uurprijs

Tarieven flexibele dagopvang              0-4 jaar    
Flexibele opvang dagopvang hele dag even/oneven weken*     € 7,95
Flexibele opvang dagopvang halve dag even/oneven weken                                                     € 8,17
flexibele opvang / indicentele dagen  (hele en/of halve dagen)*                                                € 8,46
op basis van een overeengekomen aantal uren per maand/ beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Tarief Dagopvang | 0-4 jarige

Rekenvoorbeeld maandelijkse factuur

Kind komt 1 dag in de week
10 uur per week x 48 weken x uurtarief /
 12 maanden                                 

10x48x7,55/12= € 302,- per maand
- maandelijkse kinderopvangtoeslag 
= netto kosten per maand

De netto prijs varieert van 0,28 tot 
maximaal 5,64 per uur

* NIEUW 
Kies voor Extra gemak
Vanaf 1 januari kunt u kiezen voor 
extra gemak door een uurtarief 
inclusief een gezonde vers bereide 
warme maaltijd. Interesse, laat het 
ons dan even weten.



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 zoveel mogelijk 
buiten.

Subsidie of toeslag?
Er zijn verschillende soorten plekken binnen de 
peuteropvang. Afhankelijk van uw situatie is
subsidie of Kinderopvangtoeslag mogelijk. Voor 
meer informatie over de mogelijkheden kunt u 
altijd contact met ons opnemen.
Verderop in deze informatie leest u meer over de 
subsidie mogelijkheden.

VVE-indicatie?
Ontvangt u kinderopvangtoeslag en heeft uw 
kind een VVE indicatie vanuit het consultatiebu-
reau? Dan ontvangt u een gratis 3e en 4e dagdeel.

Peuteropvang | 2-4 jarige

Samen spelend de wereld ontdekken &              verkennen

Tarieven structurele peuteropvang 2-4 jaar
Sturcturele wekelijkse dagopvang voor een hele dag*       € 7,55
Structurele wekelijkse dagopvang voor een halve dag   (ochtend van 4 of 5 uur)       € 7,95
extra verlengde vroege of late opvang (in overleg)              conform uurprijs

Tarieven flexibele peuteropvang        2-4 jaar    
Flexibele opvang dagopvang hele dag even/oneven weken*     € 7,95
Flexibele opvang dagopvang halve dag even/oneven weken                                                    € 8,17
flexibele opvang / indicentele dagen  (hele en/of halve dagen)*                                            € 8,47
op basis van een overeengekomen aantal uren per maand/ beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voorbereiding op 
de basisschool



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. Daarnaast is er opvang 
op roostervrije dagen en vakantiedagen.

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. Het is 
mogelijk om extra dagen af te nemen of dagen te ruilen, mits er plaats is binnen de BSO groep.

Buitenschoolse opvang | 4-12 jarige

Tarieven Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
          Schooljaar                 Schooljaar 
          20-21         21-22
BSO BASIS PAKKET 
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith - Oijen  € 7,02                     € 7,27
contract op basis van wekelijkse plaatsing rekening houdend met 
het schoolrooster van uw kind (48 weken op jaarbasis)

BSO FLEX PAKKET 
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith - Oijen  € 7,37                    € 7,65
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
starttijd tot begin schooltijd                   € conform uurprijs

BSO VAKANTIEPAKKET        € 7,95                    
Alleen naar de BSO tijdens vakantieweken en roostervrije dagen
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

BSO INDICENTELE OPVANG      € 7,95                    
Alleen mogelijk wanneer er plaats is binnen de groep



toeslagen.nl

Check of uw kinderopvangtoeslag nog klopt.
Gaat u meer of minder verdienen, of hebt u een flexibel inkomen? 
Dan heeft dat invloed op uw kinderopvangtoeslag. Geef uw wijzigingen meteen 
door via Mijn toeslagen op Toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. 
Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Meer of minder verdienen?



Veranderingen in peuteropvang en 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)



Een gesubsidieerde kindplaats
Als ouders geen tegemoetkoming voor de opvang ontvangen in de vorm van 
kinderopvangtoeslag, is een gesubsidieerde kindplaats mogelijk. 
De hoogte van de bijdrage voor u als ouder is afhankelijk van uw 
inkomen. Wij vragen u bij de aanvraag een inkomensverklaring in te vullen. 
Hoe u deze verklaring kunt aanvragen staat verderop in deze tarievenkrant 
beschreven. Wij sturen dit formulier door naar de gemeente.
Aan de hand van dit formulier kan de gemeente controleren of ouders 
daadwerkelijk in aanmerking komen voor een gesubsidieerde peuterplaats en 
eventueel VVE. Er zijn verschillende catogorieen subsidies.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden bij de Blokkendoos in Lithoijen of 
peuteropvang het speelblokje in Oijen.

Omdat alle kinderen recht hebben op een goede voorbereiding op de basisschool, biedt de Gemeente Oss 
ook gesubsidieerde peuterplaatsen. Vanaf 1 januari 2021 zijn er een aantal wijzigingen.

• Gesubsidieerde peuteropvang
8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen van 4 uur, 40 weken per jaar.
Ouderbijdrage per uur: is vanaf 1-1-2021 inkomensafhankelijk
- De peuteropvang wordt een stuk goedkoper als uw gezinsinkomen lager is dan €83.980,- per jaar.
- De peuteropvang wordt (wat) duurder als uw gezinsinkomen hoger is dan €83.980,- per jaar.

Het is mogelijk om extra peuteropvang af te nemen: de extra uren worden tegen de reguliere 
uurprijzen gefactureerd.

• Gesubsidieerde peuteropvang & VVE
16 uur per week, verdeeld over 4 dagdelen van 4 uur, 40 weken per jaar. 
Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die een VVE indicatie hebben van het 
consultatiebureau
Ouderbijdrage per uur: € 0,34
Ouderbijdrage per jaar: € 217,60
 
• Gratis derde en vierde 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 toege-
wezen op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Deze peuters komen in aanmerking voor een 
gratis derde en 4e dagdeel.

Gesubsidieerde opvang | 2-4 jarige

Voorbereiding op 
de basisschool

Spelend de wereld 
ontdekken



Hoe komt u aan een Inkomensverklaring?
U kunt uw inkomensverklaring 2019 zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. 

Ga naar www.belastingdienst.nl.

Klik op Mijn Belastingdienst.

Klik op Inloggen.

Klik op Inloggen met DigiD.

Klik op Mijn gegevens.

Klik op Inkomensverklaring opvragen 
en geregistreerd inkomen bekijken.

Klik op ‘Inkomensverklaring opvragen’ 2019. 

Kies hoe u in wilt loggen en klik daar op.

Kies of u de PDF wilt openen of opslaan.

Print de Inkomensverklaring 
en geef deze af bij de opvang.

De verklaring ook kan worden gemaild 
naar de eigen opvangorganisatie.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 11

Stap 10

Stap 9

Stap 8

Stap 7



Tarieven dagopvang incl. een gezonde warme maaltijd

Structurele dagopvang/peuteropvang incl. warme maaltijd                           € 8,46
Flexibele dagopvang/peuteropvang incl. warme maaltijd                                    € 8,90

Tarief warme maaltijd buitenschoolse opvang

Ook als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, kunt u kiezen voor een gezonde warme maaltijd. 
De kosten worden op de maandelijkse factuur berekend en bedragen 3,75  per maaltijd. 

De warme maalttijden op de BSO worden aan het eind van de middag (vanaf 16.45) aan de kinderen 
aangeboden)

** 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 
aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of 
incomplete informatie.**

* NIEUW 
Kies voor Extra gemak
Vanaf 1 januari kunt u kiezen voor extra gemak door een uurtarief 
inclusief een gezonde vers bereide warme maaltijd. Interesse, laat het ons dan 
even weten.


