
 
 
ADVIES OUDERCOMMISSIE INZAKE TARIEVEN 2019 
 
Beste ouders, 
 
Met deze brief informeert de oudercommissie van Kinderdagverblijf Dribbel u over het volgende. Met ingang 
van 1 januari 2019 wil Dribbel een wijziging van de tarieven doorvoeren. Over een dergelijke wijziging heeft de 
oudercommissie een wettelijk adviesrecht. De oudercommissie heeft een positief advies uitgebracht aan de 
directie van Dribbel over de voorgestelde wijziging.  
 
Wijzigingen tarieven 
De Rijksoverheid verhoogt met ingang van 1 januari 2019 de maximumprijzen waarvoor een vergoeding via de 
kinderopvangtoeslag geldt. Meer informatie hierover vindt u via deze link. De maximumprijs gaat van 
€7,45/uur naar €8,02/uur. 
In de tabel hieronder ziet u de prijsstijgingen die binnen Dribbel zullen gaan gelden: 

Pakket Tarief  
2018 

Tarief 
2019 

Tarief 2019 ten opzichte van maximumtarief 
Rijksoverheid 2019 in % 

Standaard 7,45 8,02 100 
Zomer 7,60 8,18 102 
Vakantie 7,75 8,34 104 
4 weken 7,60 8,18 102 
Flex 7,45 8,02 100 

In de bijlage treft u een toelichting van de inhoud per aangeboden pakket.   
 
Onderbouwing wijziging 
De directie heeft de volgende onderbouwing aangeleverd voor de stijging van het tarieven: 

 In 2018 is uitgegaan van een loonstijging van 1,75%. In juli 2018 echter is krachtens de nieuwe CAO 
naast een eenmalige uitkering van €150,-- (rato) een loonstijging gerealiseerd van 2,75%. 

 Op 1 januari 2019 staat door die zelfde CAO een loonstijging van 3% op stapel. 
 Inflatie verwachting voor 2018 – 2019 wordt geschat 2,8% (CBS). 
 Effecten van de Wet IKK:  

- Vanaf 1 januari meer pedagogisch medewerkers voor baby’s; 1 op 3 i.p.v. 1 op 4. Alleen al voor dit 
punt heeft de overheid bepaald dat het tarief voor de dagopvang met € 0,27 verhoogd moet 
worden.  
- Er moet een “pedagogisch coach” worden aangesteld. Deze functie op HBO niveau is voor een 
vastgesteld aantal uren per maand gebaseerd op het aantal werkzame FTE’s 
- Extra opleidingskosten, denk aan EHBO, meldcode en taalniveau. 

Meer informatie over de genoemde Wet IKK (Wet innovatie kwaliteit en kinderopvang) vindt u via deze link. 
 
Totstandkoming advies oudercommissie 

De oudercommissie heeft de door de directie aangedragen onderbouwing onderzocht. Daarnaast is de 
voorgenomen wijziging van tarieven in een vergadering van de oudercommissie met de directie besproken. 
De oudercommissie meent dat de nieuwe tarieven passend zijn voor een deugdelijk aanbod van kinderopvang, 
waar onze kinderen veilig, comfortabel en met plezier kunnen verblijven! 
 
Met vriendelijke groet, namens de oudercommissie,  
 
Erwin Pietersma, voorzitter 



 
.Bijlage: toelichting inhoud per aangeboden pakket 2019 
 

Standaardpakket: 
 Opvang op vaste dagen in de week, 52 weken per jaar 
 Afname: minimaal een dag of twee dagdelen per week 
 Ruilen mogelijk binnen dezelfde week en in overleg  
 Uurtarief: € 8,02 
 Extra afname mogelijk in overleg en tegen hetzelfde uurtarief  

 
4 wekenpakket: 
 Opvang op vaste dagen in de week, 48 weken per jaar.  
 4 Weken naar keuze geen opvang per kalenderjaar 
 Afname: minimaal een dag of twee dagdelen per week  
 Ruilen mogelijk binnen dezelfde week en in overleg  
 Uurtarief: € 8,18 
 Extra afname mogelijk in overleg en tegen hetzelfde uurtarief  

 
Zomerpakket: 
 Opvang op vaste dagen in de week, 46 weken per jaar. Geen opvang tijdens de zomer (basis)school 

vakantie regio midden Nederland. 
 Afname: minimaal een dag of twee dagdelen per week  
 Ruilen mogelijk binnen dezelfde week en in overleg  
 Uurtarief: € 8,18 
 Extra afname mogelijk in overleg en tegen hetzelfde uurtarief  
 
Vakantiepakket: 
 Opvang op vaste dagen in de week, 40 weken per jaar. Geen opvang tijdens alle (basis)school 

vakanties regio midden Nederland. 
 Afname: minimaal een dag of twee dagdelen per week  
 Ruilen mogelijk binnen dezelfde week en in overleg  
 Uurtarief: € 8,34 
 Extra afname mogelijk in overleg en tegen hetzelfde uurtarief  
 
Flexpakket: 
 Opvang op variabele dagen in de week, 52 weken per jaar 
 Afname: minimaal vier dagen per maand, mogelijk vermeerderd met steeds een dagdeel 
 Gewenste opvangdagen minimaal een maand van te voren doorgeven   
 Eén dag bedraagt 11 uur, één dagdeel bedraagt 5,5 uur 
 Uurtarief: € 8,02 
 Extra afname mogelijk in overleg en tegen hetzelfde uurtarief  

  


