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Blokkendoos 2018

Voorwoord 
In deze brochure vind je onze tarieven voor 2018.

De komende jaren investeert de Blokkendoos extra in de 
pedagogische kwaliteit en de inrichting van de binnen- en 
buitenruimtes. De tariefsverhoging is daarnaast gebaseerd op 
invoering van kwaliteit verhogende maatregelen uit het akkoord 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en prijsindexatie.

De verhoging van de tarieven hoeft niet meteen te beteken dat u 
volgend jaar ook duurder uit bent. De kinderopvangtoeslag wordt 
in januari namelijk eveneens verhoogd waardoor u meer toeslag 
ontvangt. 

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   
De rekenhulp voor 2018 is binnenkort beschikbaar. 

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

Heeft u verder nog vragen over tarieven, berekeningen of 
kinderopvangtoeslag, laat het ons dan even weten.

Denkt u eraan om de wijziging kinderopvangtoeslag 
op tijd online door te voeren met je persoonlijke 
DIgiD via www.toeslagen.nl.

** 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.**

Kinderopvang 
vanaf 
€  0.34 per uur!

Professionele 
opvang voor 
de beste prijs
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Kinderopvang/ dagopvang (0-4 jaar)
Kinderopvang basis uurtarief        € 6,76 per uur
U betaald voor een hele dagopvang 10 uur per dag/ 48 weken per jaar
U kunt een dag verlengen met extra vroege of extra verlengde opvang. € 3,40 half uur

Peuterspeelzaal/peuteropvang (2-4 jaar)
Peuterspeelzaal/peuteropvang basis uurtarief bij 8 uur of meer per week  €6,76 per uur
Peuterspeelzaal/peuteropvang basis uurtarief tot 8 uur per week   €7,10 per uur
U betaald voor een hele dagopvang 10 uur per dag/ 48 weken per jaar
U betaald voor een halve dag 4 of 5 uur/ 48 weken per jaar
U kunt een dag verlengen met extra vroege of extra verlengde opvang. € 3,40 half uur

Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
Buitenschoolse opvang  Blokkendoos  - Lithoijen - Lith - Oijen  € 6,76 per uur
Incidentele opvang (alleen mogelijk indien er plaats is op de groep) € 7,75 per uur
 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
* Afname in even/oneven weken kan tegen een toeslag van 5% op het tarief, indien dit mogelijk is op 
de locatie.
* Ruilen is een service. Het ruilen van dagen kan alleen tegen hetzelfde product. 
* Feestdagen kunnen niet worden geruild. (zie onze Algemene Voorwaarden)

Alle opvangvormen (m.u.v. tussenschoolse opvang) vallen onder de “Wet Kinderopvang”.
Dit betekent dat u als ouder aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag 

Tarieven 2018
Onze tarieven zijn bruto-tarieven! 
De hoogte van de kinderopvangtoeslag die u krijgt, 
bepaalt welke uurprijs u netto betaald voor de opvang.

het gezamenlijk bruto 
toetsingsinkomen per jaar 

bruto 
uurprijs 

Blokkendoos 
netto uurprijs     

1e kind 

netto uurprijs 
volgende 
kinderen 

 €                          20.000,00  € 6,76 € 0,41 € 0,34 
 €                          40.000,00  € 6,76 € 1,12 € 0,41 
 €                          60.000,00  € 6,76 € 1,87 € 0,51 
 €                          80.000,00  € 6,76 € 3,16 € 0,78 
 €                        100.000,00  € 6,76 € 4,41 € 1,04 

 

Indicatie netto kosten kinderopvang
zie onderstaande tabel.
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Gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar

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 peuteropvang vullen ouders een gemeentelijk formulier in (dat 
is te vinden bij formulieren download) en leveren dit in bij de Blokkendoos, samen met de inschrijf-
formulieren. De kinderopvangorganisatie stuurt dit formulier op 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 drie categorieën gesubsidieerde peuteropvang. 
 
• 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: extra uren worden tegen uurprijs van €6,76 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 de Jeugdgezondheidszorg (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 belang-
rijk vindt dat ook deze peuters minimaal 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aan-
merking voor een gratis derde dagdeel.
Ouderbijdrage per uur: € 0,00
Ouderbijdrage per jaar: € 0,00

Omdat alle kinderen recht hebben op een goede 
voorbereiding op de basisschool, biedt de Gemeente bij de 
Blokkendoos ook gesubsidieerde peuterplaatsen.

Gesubsidieerde peuteropvang
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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 
onderneming
extra note: Zelfstandige ondernemers 
komen ook in aanmerking voor kinder-
opvangtoeslag. 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 Inkomensbelas-
ting 2001) Dit artikel gaat over de mee-
werkaftrek die geldt als de partner meer 
dan 525 uur per jaar meewerkt. 

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 buitenschoolse opvang is 
dit 70%. De hoeveelheid toeslag wordt 
bepaald op basis van het inkomen. Voor 
in indicatie van zie de kinderopvangtoe-
slag tabel 2018 in de kolom hierlangs.

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

Wat is kinderopvangtoeslag?

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

(Gezamenlijk) 
Toetsingsinkomen  Toeslag 1e kind 

Toeslag volgende 
kinderen 

€ 18.849 of minder 94% € 0,41 95%  €       0,34  
€ 18.850 - € 20.105 94% € 0,41 95%  €       0,34  
€ 20.106 - € 21.358 94% € 0,41 95%  €       0,34  
€ 21.359 - € 22.614 94% € 0,41 95%  €       0,34  
€ 22.615 - € 23.870 94% € 0,41 95%  €       0,34  
€ 23.871 - € 25.124 93,80% € 0,42 94,90%  €       0,34  
€ 25.125 - € 26.379 92,80% € 0,49 94,80%  €       0,35  
€ 26.380 - € 27.630 92% € 0,54 94,70%  €       0,36  
€ 27.631 - € 28.981 91,20% € 0,59 94,60%  €       0,37  
€ 28.982 - € 30.329 90,40% € 0,65 94,40%  €       0,38  
€ 30.330 - € 31.680 89,30% € 0,72 94,20%  €       0,39  
€ 31.681 - € 33.029 88,70% € 0,76 94%  €       0,41  
€ 33.030 - € 34.381 87,70% € 0,83 94%  €       0,41  
€ 34.381 - € 35.730 86,80% € 0,89 94%  €       0,41  
€ 35.731 - € 37.112 86% € 0,95 94%  €       0,41  
€ 37.113 - € 38.496 85,10% € 1,01 94%  €       0,41  
€ 38.497 - € 39.880 84,30% € 1,06 94%  €       0,41  
€ 39.881 - € 41.263 83,40% € 1,12 94%  €       0,41  
€ 41.264 - € 42.649 82,30% € 1,20 94%  €       0,41  
€ 42.650 - € 44.033 81,80% € 1,23 94%  €       0,41  
€ 44.034 - € 45.416 80,80% € 1,30 94%  €       0,41  
€ 45.417 - € 46.800 80,10% € 1,35 94%  €       0,41  
€ 46.801 - € 48.312 79% € 1,42 94%  €       0,41  
€ 48.313 - € 51.278 77,20% € 1,54 94%  €       0,41  
€ 51.279 - € 54.242 76,30% € 1,60 93,50%  €       0,44  
€ 54.243 - € 57.209 74,90% € 1,70 92,90%  €       0,48  
€ 57.210 - € 60.176 72,30% € 1,87 92,40%  €       0,51  
€ 60.177 - € 63.140 69,60% € 2,06 92,10%  €       0,53  
€ 63.141 - € 66.107 66,90% € 2,24 91,30%  €       0,59  
€ 66.108 - € 69.072 64,10% € 2,43 90,80%  €       0,62  
€ 69.073 - € 72.038 61,30% € 2,62 90,20%  €       0,66  
€ 72.039 - € 75.006 58,70% € 2,79 89,40%  €       0,72  
€ 75.007 - € 77.970 56% € 2,97 88,90%  €       0,75  
€ 77.971 - € 80.938 53,30% € 3,16 88,40%  €       0,78  
€ 80.939 - € 83.903 50,40% € 3,35 88,10%  €       0,80  
€ 83.904 - € 86.867 47,70% € 3,54 87,30%  €       0,86  
€ 86.868 - € 89.833 45,10% € 3,71 86,90%  €       0,89  
€ 89.834 - € 92.858 42,30% € 3,90 86,30%  €       0,93  
€ 92.859 - € 95.896 39,80% € 4,07 85,50%  €       0,98  
€ 95.897 - € 98.933 37,40% € 4,23 85%  €       1,01  
€ 98.934 - € 101.970 34,80% € 4,41 84,60%  €       1,04  
€ 101.971 - € 105.006 33,30% € 4,51 84,20%  €       1,07  

Kinderopvangtoeslag tabel 2018
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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   
De rekenhulp voor 2018 is 
binnenkort al beschikbaar. 

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 toeslaginko-
men verandert in 2018. Gaat u 
bijvoorbeeld meer werken of 
minder? Dit heeft invloed op uw 
toetsingsinkomen voor 2018. 

Weet u niet of het inkomen ver-
andert, dan kijkt u bij het 
inkomen van 2017.

Stap 2: Bepaal het soort opvang.
Bekijk voor elk kind welke soort 
opvang u afneemt. De tegemoet-
koming van dagopvang, buiten-
schoolse opvang en gastouder is 
verschillend.

Maximale uurtarieven 2018
(Onze tarieven liggen lager)
Kinderdagopvang             € 7,45
Buitenschoolse opvang  € 6,95
Gastouderopvang            € 5,91

Bereken uw netto tarief
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. 

Kinderopvang 
vanaf €0.34 
per uur

Rekenvoorbeeld 3 
kinderen 1 
opvang peuterspeelzaal 
aantal dagen 2 ochtenden van 4 uur 
gezinsinkomen  €                       28.000,00  
berekening bruto maandbedrag:                                 
2 dgn per week x 4 uur per dag x 48 weken x 
uurtarief / 12 maanden 
Bruto 
maandbedrag  €                             216,32  
Netto 
maandbedrag  €                               19,04  
Netto uurprijs  €                                 0,59  

 

 

Rekenvoorbeeld 1 
kinderen 1 
opvang dagopvang 0-4 jarige 
aantal dagen 2 
gezinsinkomen  €                       35.000,00  
berekening bruto maandbedrag:                                 
2 dgn per week x 10 uur per dag x 48 weken x 
uurtarief / 12 maanden 

Bruto 
maandbedrag  €                             540,80  
Netto 
maandbedrag  €                               71,39  
Netto uurprijs  €                                 0,89  

 

 

 

Rekenvoorbeeld 2 
kinderen 1e kind 2e kind 
opvang dagopvang  BSO continue rooster 
aantal dagen 1 1 
gezinsinkomen  €                                                                    55.000,00  

berekening bruto maandbedrag dagopvang:                                                             
1 dag per week x 10 uur per dag x 48 weken x uurtarief / 12 maanden 
berekening bruto maandbedrag BSO:                                                                         
1 dag per wk x 4 uur per dag x 40 schoolwkn x uurtarief / 11 maanden + 8 wkn 
vakantie BSO (80 uur) en 3 roostervrije dagen volgens schoolrooster) 
Bruto 
maandbedrag  €                       270,40   €                                  82,15  
Netto 
maandbedrag  €                         67,87   €                                  10,79  
Netto uurprijs  €                            1,70   €                                    0,48  

 


