
Tarieven dagopvang 2023 
December 2022 

 
De overheid vergoedt tot een maximum uurtarief van € 9,12 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, of sluitingsdagen. 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

Uurtarief en maandprijs in €       

  

         
DAGOPVANG 0-4 jaar         
  

Hele dagopvang 52 weken 07.30-18.30 uur Hele dagopvang 48 weken 07.30-18.30 uur    

  Uurtarief in € Uren per maand Maandprijs Uurtarief in € Uren per maand Maandprijs 
   

1 dag 10,07 47,67 480,04 10,53 44 463,32    
2 dagen 10,07 95,34 960,07 10,53 88 926,64    
3 dagen 10,07 143,01 1.440,11 10,53 132 1.389,96    
4 dagen 10,07 190,68 1.920,15 10,53 176 1.853,28    
5 dagen 10,07 238,35 2.400,18 10,53 220 2.316,60    
Extra opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 10,07 bij 52 weken en € 10,53 bij 48 weken.    
Aanvullend kan gebruik gemaakt worden van de verlengde opvang (vanaf 07.00 uur) 
 
Vanaf pedagogisch oogpunt is een minimale afname van twee dagen opvang gewenst voor kinderen in de leeftijd van 
0-4 jaar.    
52 weken Bij tijdig afmelden  (4 weken vooraf) ontvangt u een tegoed. Op jaarbasis kunt u maximaal 5 tegoeden 

opbouwen. Dit tegoed is geldig gedurende het kalenderjaar.  Voorwaarde voor inzet van het tegoed is 
beschikbaarheid in de groep.  

 
    

48 weken Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de 
zomervakantie): 24 juli t/m 11 augustus 2023  (weken 30, 31 en 32) en 
25 t/m 31 december 2023 
Bij tijdig afmelden (4 weken vooraf) ontvangt u een tegoed. Op jaarbasis kunt u maximaal 1 tegoed 
opbouwen.   

      
 

         
 

Halve dagopvang 52 weken 07.30-13.00 uur       
 

of 13.00-18.30 uur woensdag/vrijdag       

Optioneel Uurtarief in € Uren per maand Maandprijs 
      

1 dagdeel 10,07 23,83 239,97        
2 dagdelen 10,07 47,66 479,94       
Halve dagopvang wordt altijd gecombineerd met twee hele dagen in de dagopvang. Een halve dag is alleen mogelijk 
met een 52 weken contract.    
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Optioneel 
 
Verlengde opvang 52 weken vanaf 07.00 uur  Verlengde opvang 48 weken vanaf 07.00 uur  

incl. 
ontbijt 

Uurtarief in € 
Uren per 

maand 
Maandprijs Uurtarief in € Uren per maand Maandprijs 

1 dag 10,07 2,17 21,85 10,53 2 21,06 

2 dagen 10,07 4.34 43,70 10,53 4 42,12 

3 dagen 10,07 6,51 65,56 10,53 6 63,18 

4 dagen 10,07 8,68 87,41 10,53 8 84,24 

5 dagen 10,07 10,85 109,26 10,53 10 105,30 

Verlengde opvang vanaf 07.00 uur kan ook incidenteel worden afgenomen op aanvraag. 

SLUITINGSDAGEN 2023 
Voor alle contractvormen is ’t Kickertje is gesloten tijdens de nationale feestdagen: 
Woensdag 5 april 2023 - Sluiting Kickertje studiedag medewerkers 
Maandag 10 april 2023 (2e Paasdag) 
Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag) 
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) 
Maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag) 
Maandag 25 december 2023 (1e kerstdag) 
Dinsdag 26 december 2023  (2e kerstdag) 
 
Op dinsdag 5 december (pakjesavond) sluiten onze locaties om 17.00 uur. 
 
Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de zomervakantie): 
24 juli t/m 11 augustus 2023  (weken 30, 31 en 32) en 
25 t/m 31 december 2023 
 
Voor alle soorten contracten geldt dat facturering 12x per jaar plaats vindt  (in gelijke bedragen).  

*half december 2022 heeft de overheid besloten de maximale uurtarieven te verhogen (was € 8,97).  
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Dagopvang 2-4 jaar (Peuterwerkplaats)       
 Peuterwerkplaats 4 uur opvang 48 weken 

(inclusief lunch) - kinderopvangtoeslag        

  Uurtarief in € 
Uren per 

maand 
Maandprijs 

 Openingstijd:    
1 dag 10,07 16 161,12  Den Hoorn 08.45 - 12.45 uur 

Schipluiden 09.00 - 13.00 uur 

  
2 dagen 10,07 32 322,24    
3 dagen 10,07 48 483,36     
4 dagen 10,07 64 644,48      
5 dagen 10,07 80 805,60      
De Peuterwerkplaats is gesloten van 24 juli t/m 11 augustus 2023 en van 25t/m 31 december 2023. 
Minimale afname 2 ochtenden per week. 
Facturering vindt 12x per jaar plaats (gelijke termijnen), in de berekening is reeds rekening gehouden met de sluitingsweken 
in 2023. 
   
Gesubsidieerde Peuterwerkplaats  
 

Peuterwerkplaats 3 uur opvang 40 weken 
 

Peuterwerkplaats VVE 4 uur opvang 40 weken* 

 Incl. lunch Uurtarief in € Uren per maand Maandprijs 

3 dagen 11,70 40 468,00 

4 dagen 11,70 53,33 623,96 

5 dagen 11,70 66,67 780,04 

 
 
 

   

 

 

 Excl. lunch Uurtarief in € 
Uren per 

maand 
Maandprijs 

 
1 dag 10,37 10 103,70  
2 dagen 10,37 20 207,40  
3 dagen 10,37 30 311,10  
4 dagen 10,37 40 414,80  
5 dagen 10,37 50 518,50 

 
Alleen wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking voor een plaats in de Peuterwerkplaats 
voor 3 uur. Dit betreft een gesubsidieerde plaats. Aanvragen en plaatsen gebeurt in overleg met de Gemeente Midden-
Delfland. ’t Kickertje doet de aanvraag voor u. Eigen bijdrage voor ouders volgens tabel VNG (vereniging Nederlandse 
Gemeenten). De Gemeente vergoedt maximaal 2 dagdelen van 3 uur - 40 weken.  Minimale afname 2 ochtenden. Ruilen is 
niet mogelijk in de Peuterwerkplaats. 
 
Bij een VVE-verwijzing zijn andere regels van toepassing. Deze worden met u besproken 
* De 40 weken variant 4 uur is alleen van toepassing bij een VVE-verwijzing/plaatsing (4 dagdelen, vanaf 2,5 jaar) - bij situatie 
geen werk van ouder, vergoedt de gemeente Midden-Delfland max. 53,33 uur Peuterwerkplaats (x € 2,73 per uur), u betaalt 
een inkomensafhankelijke bijdrage over eveneens max. 53,33 uur, conform onderstaande tabel of is Kinderopvangtoeslag 
van toepassing. Er is geen Peuterwerkplaats in de schoolvakanties. Het VVE programma start vanaf 2,5 jaar. 

 

 
Tabel behorend bij peuterwerkplaats 3 uur opvang  40 weken (2 ochtenden-20 uur per maand). Bij een VVE plaatsing en geen recht op 
kinderopvangtoeslag is de tabel eveneens van toepassing (53,33 uur) - eigen bijdrage per maand per uur in € 

 
Gezamenlijk 
toetsingsinkomen 

2 ochtenden per week- 
eigen bijdrage voor ouders 
conform VNG tabel* 
subsidieplaats 

 Prijs per uur   

lager dan € 21.278 7,20  0,36  

€ 21.279 € 32.715 9,00  0,45  

€ 32.716 € 45.018 19,40  0,97  

€ 45.019 € 61.231 30,40  1,52  

€ 61.232 € 88.015 52,60  2,63  

€ 88.016 € 121.965 89,60  4,48  

€ 121.966 en hoger 119,00  5,95  
 

 
 


