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UN1EK biedt in Vlaardingen al ruim 45 jaar professionele kinderopvang. Met veel plezier ontvangen we kinderen  

van 0 tot 13 jaar in onze integrale kindcentra, scholen en peuteropvang. 

kinDerOpvanG iS GOeD vOOr kinDeren. Het bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen en zorgt voor  

een gezonde zelfstandigheid. Kinderen doen andere ervaringen op dan thuis en leren omgaan met andere kinderen. 

kinDeren Leren DOOr te SpeLen. In onze kindcentra bieden we naast goede verzorging en aandacht ook voor- 

en vroegschoolse educatie. Met ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten stimuleren onze pedagogisch medewerkers  

de brede ontwikkeling van kinderen.

in een inteGraaL kinDCentrUm staat de doorgaande ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen van  

0 tot 13 jaar centraal. Een IKC is 52 weken per jaar geopend en biedt een aansluitend dagprogramma  

van onderwijs en kinderopvang van 07.30 tot 18.30 uur.  Alle basisscholen, kindcentra voor hele dagopvang,  

peuteropvang en buitenschoolse opvang van UN1EK worden in de komende jaren samengevoegd tot IKC’s.

Un1ek BieDt fLexiBeLe en BetaaLBare kinDerOpvanG. In deze brochure staan alle opvangpakketten  

en tarieven vermeld. Voor advies en informatie kunt u terecht bij de afdeling Klantenservice op het UN1EK  

servicebureau, T 010 - 435 56 11. 

De opvangpakketten en tarieven zijn in 2018 van toepassing voor alle locaties van UN1EK in Vlaardingen en Maassluis.

Kijk voor de tarieven voor onze locatie in Schiedam op onze website www.UN1EK.nl.

Claudia Doesburg en Eric Boerhout

College van Bestuur UN1EK 

WELKOM BIJ UN1EK!



4

Un1EK • OPVANGPAKKETTEN EN TARIEVENLIJST 2018

OpvanGpakketten 2018
flexibele hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

HeLe DaGOpvanG - 52 weken
op vaste dagen
van 07.30 - 18.00 uur

10,5 uur 52 weken € 7,37

HeLe DaGOpvanG - 49 weken
op vaste dagen 
van 07.30 uur - 18.00 uur 
Met drie ‘vrij opneembare’ vakantieweken  
per jaar

10,5 uur 49 weken € 7,41 U betaalt een vast maandtarief. 
Drie vakantieweken neemt u door het jaar heen flexibel op.
De gewenste vakantieweken geeft u minimaal 2 maanden  
vooraf door via het ouderportaal.

HeLe DaGOpvanG - 40 weken 
op vaste dagen
van 07.30 - 18.00 uur
Met twaalf schoolvakantieweken per jaar*

10,5 uur 40 weken € 7,74 Het 40-weken-pakket is in 2018 
mogelijk in alle kindcentra van UN1EK.
Voor de schoolvakantieweken is het 
vakantierooster van UN1EK van toepassing.
www.UN1EK.nl

HeLe DaGOpvanG Om De week
in de even of oneven weken 10,5 uur 26 weken € 7,74

fLexiBeLe OpvanG 
op wisselende dagdelen

10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag)

52 of 49 weken € 7,74 Plaatsing op minimaal 4 flexibele dagdelen per week. De kosten 
brengen wij in gelijke maandelijkse termijnen in rekening. Het 
gewenste opvangrooster geeft u uiterlijk drie weken vooruit  
via het ouderportaal door. Wanneer u binnen drie weken uw 
gewenste opvangrooster doorgeeft is er geen plaatsingsgarantie.
In het kindcentrum wordt bekeken in welke schakelgroep uw kind 
wordt geplaatst.
Flexibele opvangplaatsen zijn beperkt beschikbaar per kind-
centrum.

HeLe 

DaGOpvanG



Un1EK • OPVANGPAKKETTEN EN TARIEVENLIJST 2018

5

verLenGDe OpvanG 
van 07.00 - 07.30 uur  (incl. ontbijt) en/of 
van 18.00 - 18.30 uur (incl. gezonde snack)

0,5 uur of 1 uur per dag 52, 49 of 40 weken 
of incidenteel

€ 7,74 Verlengde opvang is mogelijk bij voldoende belangstelling in het 
kindcentrum. Vraag naar de mogelijkheden!

HaLve DaGOpvanG
op vaste dagen
in de ochtend van 07.30 tot 13.00 uur of 
in de middag van 12.30 tot 18.00 uur

5,5 uur 52 of 49 weken € 7,74

TIJdELIJKE OPVANG
bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie van uw 
vaste oppas of wanneer u tijdelijk werk 
heeft.

10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag) 

Per dag / per week € 7,74
Wanneer u geen gebruik maakt van kinderopvang bij UN1EK, is uw 
kind voor een periode korter dan 2 maanden in onze kindcentra 
van harte welkom voor tijdelijke (spoed)opvang. 

De afdeling Klantenservice informeert u in welk kindcentrum er 
plaats beschikbaar is. U tekent vooraf de plaatsingsovereenkomst 
en betaalt vooraf de factuur. 

GaStOUDerOpvanG
Gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van 
Stichting UN1EK) bemiddelt bij gastoudervang.  
Kijk voor meer informatie op www.grootinklein.nl

Gastouderbureau Groot in Klein
Emmastraat 45
3134 CG Vlaardingen
T 010 - 460 81 73
info@grootinklein.nl

Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

HeLe DaGOpvanG - 52 weken
op vaste dagen
van 07.30 - 18.00 uur

10,5 uur 52 weken € 7,37

HeLe DaGOpvanG - 49 weken
op vaste dagen 
van 07.30 uur - 18.00 uur 
Met drie ‘vrij opneembare’ vakantieweken  
per jaar

10,5 uur 49 weken € 7,41 U betaalt een vast maandtarief. 
Drie vakantieweken neemt u door het jaar heen flexibel op.
De gewenste vakantieweken geeft u minimaal 2 maanden  
vooraf door via het ouderportaal.

HeLe DaGOpvanG - 40 weken 
op vaste dagen
van 07.30 - 18.00 uur
Met twaalf schoolvakantieweken per jaar*

10,5 uur 40 weken € 7,74 Het 40-weken-pakket is in 2018 
mogelijk in alle kindcentra van UN1EK.
Voor de schoolvakantieweken is het 
vakantierooster van UN1EK van toepassing.
www.UN1EK.nl

HeLe DaGOpvanG Om De week
in de even of oneven weken 10,5 uur 26 weken € 7,74

fLexiBeLe OpvanG 
op wisselende dagdelen

10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag)

52 of 49 weken € 7,74 Plaatsing op minimaal 4 flexibele dagdelen per week. De kosten 
brengen wij in gelijke maandelijkse termijnen in rekening. Het 
gewenste opvangrooster geeft u uiterlijk drie weken vooruit  
via het ouderportaal door. Wanneer u binnen drie weken uw 
gewenste opvangrooster doorgeeft is er geen plaatsingsgarantie.
In het kindcentrum wordt bekeken in welke schakelgroep uw kind 
wordt geplaatst.
Flexibele opvangplaatsen zijn beperkt beschikbaar per kind-
centrum.

Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking
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extra opvang en ruilen

extra OpvanG 
10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag) 

Per dagdeel € 7,37 

GratiS rUiLen van opvangdag(delen) 
is mogelijk binnen 10 werkdagen, mits de 
groepsbezetting het toelaat. 

Gratis

SLUitinGSDaGen* 
van het kindercentrum kunt u gedurende 
het kalenderjaar ruilen voor een andere 
opvangdag.

*Bekijk de sluitingsdagen van onze  
kindcentra op www.UN1EK.nl

Gratis

Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

wiLt U aDvieS Of een Offerte Op maat? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 010 - 435 56 11 of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl.

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang bij UN1EK 
kunt u incidenteel extra opvang aanvragen of gratis 
dagdelen ruilen.

Extra opvang of ruilen van dagdeel is mogelijk wanneer 
de groepsbezetting en de personele bezetting het toela-
ten. Wanneer in de stamgroep van uw kind geen plaats 
beschikbaar is, kan uw kind - in overleg - binnen het 
kindcentrum in een schakelgroep geplaatst worden.

Extra opvang of het ruilen van dagdelen vraagt u aan 
via het ouderportaal. Uiterlijk op vrijdag in de week voor 
de gewenste (extra) opvangdag hoort u van de peda-
gogisch medewerkers of de extra opvang of het ruilen 
mogelijk is.
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extra OpvanG 
10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag) 

Per dagdeel € 7,37 

GratiS rUiLen van opvangdag(delen) 
is mogelijk binnen 10 werkdagen, mits de 
groepsbezetting het toelaat. 

Gratis

SLUitinGSDaGen* 
van het kindercentrum kunt u gedurende 
het kalenderjaar ruilen voor een andere 
opvangdag.

*Bekijk de sluitingsdagen van onze  
kindcentra op www.UN1EK.nl

Gratis

OpvanGpakketten 2018
peuteropvang in vlaardingen en Schiedam

peUter-

OpvanG

Peuters vanaf twee jaar zijn welkom in onze peuteropvang in Vlaardingen en Maassluis.
In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.
 
Ouders die (beide) werken kunnen en moeten Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuteropvang. Ouders die niet in aanmerking  
komen voor Kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage conform de tabel die door de gemeentes worden vastgesteld (kijk op  
www.un1ek.nl). 

 Uurtarief*     bruto maandtarief
                                                                                                   2 dagdelen per week
Peuteropvang in Vlaardingen € 8,17                 € 163,40
Peuteropvang in Schiedam € 7,45                 € 124,17
Peuteropvang in Maassluis € 8,18 € 163,60 

* Het bruto uurtarief voor de peuterspeelzaal wordt vastgesteld door de gemeentes.
 
In Vlaardingen en Maassluis bezoeken peuters de peuteropvang zes uur per week, op twee vaste koppeldagdelen. 
In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang - naar keuze van ouders - op een, twee of drie vaste koppeldagdelen à 2,5 uur per week.*
 
DOeLGrOeppeUterS met vve inDiCatie
Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het CJG, bezoeken de peuteropvang in Vlaardingen en Maassluis vier dagdelen (12 uur) per week en in Schiedam 
vijf dagdelen (12,5 uur) per week*. Voor twee dagdelen betalen ouders de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De extra dagdelen worden volledig gesubsidi-
eerd door de gemeente.

* Dit verandert in de loop van 2018

Bereken uw netto kosten aan de hand van de 
Kinderopvangtoeslagtabel op pagina 14.
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Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar

OpvanGpakketten 2018

Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

vOOrSCHOOLSe OpvanG 
op vaste dagen 
van 07.30 uur tot aanvang schooltijd
  

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,33

naSCHOOLSe OpvanG 
op vaste dagen 
van einde schooltijd tot 18.30 uur 

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,33
Op woensdag- en/of vrijdagmiddag, tijdens de schoolvakanties en op 
vrije schooldagen buiten de schoolvakanties werken een aantal van 
onze BSO locaties samen. Het is mogelijk dat uw kind op deze dagen 
op een andere locatie wordt opgevangen.

kOrte naSCHOOLSe OpvanG 
op woensdag en/of vrijdagmiddag 
vanaf einde schooltijd tot 15.30 uur 

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,70

verLenGDe vOOrSCHOOLSe 
OpvanG 
van 07.00 - 07.30 uur, incl. ontbijt

0,5 uur 40 weken of 
incidenteel

€ 7,70 Verlengde opvang is in alle kindcentra mogelijk bij voldoende 
belangstelling van ouders. Vraag naar de mogelijkheden!

fLexiBeLe vOOr- en/Of 
naSCHOOLSe OpvanG 
op wisselende dagen
van 7.30 uur tot aanvang schooltijd en
van einde schooltijd tot 18.30 uur.

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,70
Plaatsing op minimaal 2 flexibele dagdelen voor- of naschoolse opvang 
per week. De kosten brengen wij in gelijke maandelijkse termijnen 
in rekening. Het gewenste opvangrooster geeft u uiterlijk drie weken 
vooruit door via het ouderportaal. In het kindcentrum wordt bekeken in 
welke groep uw kind wordt geplaatst. 

Flexibele opvangplaatsen zijn beperkt beschikbaar per kindcentrum. 

  

BUiten-

SCHOOLSe

OpvanG

BSO pLUS OpvanG
Opvang op vrije schooldagen buiten de 
schoolvakanties en buiten de reguliere 
opvangtijden van voor- en naschoolse 
opvang.

Afhankelijk van schooltijden € 7,33 U reserveert BSO-plus opvang per dagdeel 
(ochtend en/of middag) bij het kindcentrum. 
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Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

‘aLL inCLUSive’ 12 weken OpvanG
In alle schoolvakanties, incl. Goede Vrijdag 
en de vrijdag na Hemelvaart.
Van 7.30 - 18.30 uur.
Bekijk het schoolvakantierooster op
www.UN1EK.nl

11 uur 12 weken € 6,12 

3, 4, 5, 6, 7, 8 Of 9-weken OpvanG-
pakket
Vakantieopvang in 3 t/m 9 schoolvakantie-
weken per kalenderjaar

11 uur 3 t/m 9-weken € 7,33 

fLexiBeLe vakantieOpvanG
Per schoolvakantie 11 uur flexibel per vakantie € 7,70

vakantieopvang

Bij het ‘all inclusive’ 12-wekenpakket heeft u vakantie-
opvang in alle schoolvakanties. 

Bij het 3 t/m 9-weken opvangpakket geeft u voor aan-
vang van het kalenderjaar of bij aanvang van de plaat-
sing aan van hoeveel weken vakantieopvang u gebruik 
wilt maken. Uiterlijk drie weken voor een schoolvakantie 
geeft u via het ouderportaal aan of u van vakantieopvang 
gebruik wilt maken. 

De kosten voor het 12-, 3 t/m 9-wekenpakket brengen 
wij in gelijke maandelijkse termijnen in rekening, zodat u 
vooraf Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Bij beëin-
diging van de plaatsing vindt verrekening plaats van de 
genoten vakantieopvang.

Flexibele vakantieopvang kunt u via het ouderportaal 
aanvragen bij het kindcentrum van uw keuze. U hoort 
direct of er plaats beschikbaar is. U ontvangt een aparte 
factuur en vraagt binnen drie maanden Kinderopvang-
toeslag aan.

BSO pLUS OpvanG
Opvang op vrije schooldagen buiten de 
schoolvakanties en buiten de reguliere 
opvangtijden van voor- en naschoolse 
opvang.

Afhankelijk van schooltijden € 7,33 U reserveert BSO-plus opvang per dagdeel 
(ochtend en/of middag) bij het kindcentrum. 
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Opvangpakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

Sport BSO

SpOrt BSO 
bij Sport BSO Polderpoort 
op maandag, dinsdag en donderdag 
vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,70 De sport BSO is toegankelijk voor kinderen van alle 
basisscholen in Vlaardingen. Voor kinderen vanaf 
8 jaar. Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Klantenservice.

ZWEMLES TIJdENS dE BSO
Bij een aantal kindcentra bieden we zwemles 
in zwembad De Kulk (Vlaardingen) of in Dol-fijn 
(Maassluis) tijdens de buitenschoolse opvang. 
Voor kinderen vanaf 5 jaar die nog geen zwem-
diploma A hebben. 

Tijdens de naschoolse opvang: 1x per week zwemles, incl. vervoer en begeleiding. 
U haalt uw kind op bij het zwembad. 

Naast het tarief voor naschoolse opvang betaalt u extra kosten voor zwemles en vervoer. Op de website www.UN1EK.nl  
vindt u het actuele tarief. 

In 2018 is zwemles tijdens de naschoolse opvang mogelijk op dinsdag bij BSO Bavinck en BSO De Schakel en 
op donderdag bij IKC Het Spectrum, IKC Ambacht en BSO Roots. 
In Maassluis is zwemles mogelijk op dinsdag bij IKC Ichthus bij zwembad Dol-fijn.
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extra DaGDeeL vOOr- Of
naSCHOOLSe OpvanG

Per dagdeel € 7,33

GratiS rUiLen 
van opvangdag is mogelijk 
binnen 10 werkdagen, mits 
de groepsbezetting het 
toelaat.

Gratis

SLUitinGSDaGen* 
van het kindcentrum kunt u gedurende  
het kalenderjaar ruilen voor een andere 
opvangdag
*Bekijk de sluitingsdagen van onze 
kindcentra op www.UN1EK.nl

Gratis

extra opvang en ruilen

Opvangpakket aantal uren per dag(deel) Uurtarief Opmerking

wiLt U aDvieS Of een Offerte Op maat? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 010 - 435 56 11 of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl.

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang bij UN1EK kunt u 
incidenteel extra opvang aanvragen of gratis dagdelen ruilen.

Extra opvang of ruilen van dagdeel is mogelijk wanneer de 
groepsbezetting en de personele bezetting het toelaten.  
Wanneer in de stamgroep van uw kind geen plaats beschik-
baar is, kan uw kind - in overleg - binnen het kindcentrum in 
een schakelgroep geplaatst worden.

Incidentele extra opvang of het ruilen van dagdelen vraagt 
u minimaal een week van te voren aan via het ouderpor-
taal. Uiterlijk op vrijdag in de week voor de gewenste (extra) 
opvangdag hoort u van de pedagogisch medewerkers of de 
extra opvang of het ruilen mogelijk is.
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Belangrijk om te weten 

•	 Afname	van	hele	dagopvang,	buitenschoolse	opvang	en	vakantieopvang	ge-
schiedt per dag(deel). De plaatsing van kind(eren) wordt gefactureerd op basis 
van een gemiddeld maandtarief*. Dit doen wij om de maandelijkse kosten voor 
kinderopvang in lijn te brengen met de Kinderopvangtoeslag die u maandelijks 
ontvangt van de Belastingdienst. Flexibele of extra opvang wordt apart in reke-
ning gebracht. 

 * Afrondingsverschillen bij de berekening van het maandtarief zijn mogelijk. 

•	 UN1EK	biedt	all-inclusive	kinderopvang.	Tenzij	anders	aangegeven,	worden	
geen extra kosten in rekening gebracht voor luiers, flesvoeding, drinken, fruit, 
maaltijden, ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes. Bij de buiten-
schoolse opvang zijn de kosten voor het vervoer van en naar school en voor 
het activiteitenaanbod in het tarief inbegrepen. 

•	 Voor	alle	vormen	van	opvang	gelden	Algemene	Voorwaarden.	U	vindt	de	
 Algemene Voorwaarden voor onze diverse opvangvormen op onze website 

www.un1ek.nl

•	 Verwijzend	naar	art.	7	van	de	Algemene	Voorwaarden	Kinderopvang	hanteert	
UN1EK voor tussentijdse schriftelijke opzeggingen een opzegtermijn van een 
maand. De plaatsingsovereenkomst eindigt wanneer: 

 •  het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt (voor hele dagopvang en  
    peuteropvang), 
 •  het kind de leeftijd van 13 jaar bereikt (voor buitenschoolse  opvang). 

•	 Indien	u	de	plaatsing	ná	ondertekening	van	de	plaatsingsovereenkomst,	maar	
binnen een maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsing, wenst 
te annuleren, brengen wij 1 maandtarief voor annuleringskosten in rekening. 

 .
•	 UN1EK	behoudt	zich	het	recht	voor	om	de	tarieven	tussentijds	te	wijzigen	

onder verwijzing naar de betreffende artikelen in de Algemene Voorwaarden 
en het medezeggenschapsreglement. 

wiLt U aDvieS Of een Offerte Op maat? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 010 - 435 56 11 of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl.
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•	 Kinderopvangtoeslag	vraagt	u	aan	bij	de	Belastingdienst	via	www.toeslagen.nl.
  Wacht niet te lang met uw aanvraag! De overheid verstrekt Kinderopvangtoeslag 

wanneer de aanvraag maximaal één maand na de start van kinderopvang is 
ingediend en geldt voor maximaal drie maanden daarvoor. In de plaatsings-
overeenkomst vindt u de benodigde gegevens zoals het aantal opvanguren 

 en het gemiddeld uurtarief. 

•	 U	kunt	de	Kinderopvangtoeslag	direct	aan	UN1EK	laten	overmaken	door	de	
Belastingdienst. U ontvangt maandelijks een restfactuur.

•	 Wijzigingen	in	uw	gezinsinkomen,	het	aantal	opvanguren	of	het	gemiddeld	
uurtarief geeft u binnen 1 maand door aan de Belastingdienst via  
www.toeslagen.nl. 

•	 Het	hangt	van	uw	gezinsinkomen	af	hoeveel	Kinderopvangtoeslag	u	krijgt.	 
Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe minder Kinderopvangtoeslag u krijgt. 

•	 Voor	het	kind	in	het	gezin	dat	gebruikt	maakt	van	de	minste	uren	kinderopvang	
(het “tweede kind”) is de Kinderopvangtoeslag hoger. De laagste toeslag krijgt u 
voor het kind met de meeste uren opvang (het “eerste kind”). Dit hoeft dus niet 
uw oudste kind te zijn. 

•	 Voor	Kinderopvangtoeslag	gelden	maximum	uurtarieven.	Voor	kosten	boven	het	
maximum uurtarief ontvangt u geen Kinderopvangtoeslag. Voor 2016 zijn de 

 maximum uurtarieven vastgesteld op: 
 • € 7,45 voor hele dagopvang 
 • € 6,95 voor buitenschoolse opvang 
	 • € 5,91 voor gastouderopvang 

•	 De	Kinderopvangtoeslag	is	gekoppeld	aan	het	aantal	uren	dat	de	minst	werkende	
ouder werkt. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar hebben ouders recht op Kinder- 
opvangtoeslag voor opvanguren voor maximaal 140% van het aantal werkuren; 
voor kinderen van 4 tot 13 jaar is dat 70% van het aantal werkuren. Naast deze 
regels geldt dat ouders, per kalendermaand per kind, voor maximaal 230 opvang-
uren Kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. 

 
Rekenvoorbeeld: 
 De minst werkende ouder werkt 24 uur per week (52 weken x 24 uur = 1248 uur 

per jaar) 
 Ouders hebben recht op Kinderopvangtoeslag voor maximaal: 
 140% x 1248 werkuren = 1747 uren hele dagopvang per jaar = 146 uur/mnd
 70% x 1248 werkuren = 874 uren buitenschoolse opvang per jaar = 73 uur/mnd

•	 Bij	werkloosheid	geldt	een	termijn	van	zes	maanden	waarbinnen	ouders	het	recht	
op Kinderopvangtoeslag behouden. 

•	 Ouders	komen	alleen	in	aanmerking	voor	Kinderopvangtoeslag	als	hun	kind	 
wordt opgevangen bij een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.  
Alle kindcentra, de peuteropvang en het gastouderbureau van UN1EK zijn 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

De wetgeving en tabel voor Kinderopvangtoeslag worden vastgesteld door het 
kabinet. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

kinderopvangtoeslag 2018 en rekenvoorbeelden
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kinderopvangtoeslagtabel 2018 (bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

(Gezamenlijk) 
toetsingsinkomen

  Eerste kind Tweede e.v. kind

lager dan € 18.485 94,0% 95,0%
€ 18.486 € 19.716 94,0% 95,0%
€ 19.717 € 20.945 94,0% 95,0%
€ 20.946 € 22.177 94,0% 95,0%
€ 22.178 € 23.408 94,0% 95,0%
€ 23.409 € 24.638 93,8% 94,9%
€ 24.639 € 25.869 92,8% 94,8%
€ 25.870 € 27.096 92,0% 94,7%
€ 27.097 € 28.421 91,2% 94,6%
€ 28.422 € 29.743 90,4% 94,4%
€ 29.744 € 31.067 89,3% 94,2%
€ 31.068 € 32.390 88,7% 94,0%
€ 32.391 € 33.716 87,7% 94,0%
€ 33.717 € 35.039 86,8% 94,0%
€ 35.040 € 36.394 86,0% 94,0%
€ 36.395 € 37.752 85,1% 94,0%
€ 37.753 € 39.109 84,3% 94,0%
€ 39.110 € 40.465 83,4% 94,0%
€ 40.466 € 41.824 82,3% 94,0%
€ 41.825 € 43.182 81,8% 94,0%
€ 43.183 € 44.538 80,8% 94,0%
€ 44.539 € 45.895 80,1% 94,0%
€ 45.896 € 47.378 79,0% 94,0%
€ 47.379 € 50.286 77,2% 94,0%
€ 50.287 € 53.193 76,3% 93,5%
€ 53.194 € 56.103 74,9% 92,9%
€ 56.104 € 59.012 72,3% 92,4%
€ 59.013 € 61.919 69,6% 92,1%
€ 61.920 € 64.829 66,9% 91,3%
€ 64.830 € 67.736 64,1% 90,8%
€ 67.737 € 70.645 61,3% 90,2%
€ 70.646 € 73.556 58,7% 89,4%
€ 73.557 € 76.462 56,0% 88,9%
€ 76.463 € 79.373 53,3% 88,4%

 € 79.374  € 82.281 50,4% 88,1%
 € 82.282 € 85.187 47,7% 87,3%
 € 85.188 € 88.096 45,1% 86,9%
 € 88.097 € 91.062 42,3% 86,3%
 € 91.063 € 94.042 39,8% 85,5%
 € 94.043 € 97.020 37,4% 85,0%
 € 97.021 € 99.998 34,8% 84,6%
 € 99.999 € 102.976 33,3% 84,2%
 € 102.977 € 105.955 33,3% 83,4%
 € 105.956 € 108.935 33,3% 82,8% 
 € 108.936 € 111.913 33,3% 82,3%
 € 111.914 € 114.890 33,3% 81,7%
 € 114.891 € 117.869 33,3% 81,3%
 € 117.870 € 120.848 33,3% 80,5%
 € 120.849 € 123.826 33,3% 79,9%
 € 123.827 € 126.805 33,3% 78,8%
 € 126.806 € 129.782 33,3% 78,4%
 € 129.783 € 132.761 33,3% 77,6%
 € 132.762 € 135.742 33,3% 76,5%
 € 135.743 € 138.719 33,3% 75,9%
 € 138.720 € 141.698 33,3% 74,9%
 € 141.699 € 144.675 33,3% 74,3%
 € 144.676 € 147.655 33,3% 73,5%
 € 147.656 € 150.634 33,3% 72,8%
 € 150.635 € 153.612 33,3% 72,0%
 € 153.613 € 156.590 33,3% 70,9%
 € 156.591 € 159.567 33,3% 70,3%
 € 159.568 € 162.547 33,3% 69,5%
 € 162.548 € 165.525 33,3% 68,7%
 € 165.526 € 168.504 33,3% 67,9%
 € 168.505 € 171.483 33,3% 67,2%
 € 171.484 € 174.461 33,3% 66,4%
 € 174.462 € 177.440 33,3% 65,6%
 € 177.441 € 180.418 33,3% 65,0%
 € 180.419 en hoger 33,3% 64,0%

Tegemoetkoming Rijk 
als percentage van de kosten 
van kinderopvang

Tegemoetkoming Rijk 
als percentage van de kosten 
van kinderopvang

(Gezamenlijk) 
toetsingsinkomen

Eerste kind Tweede e.v. kind
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rekenvoorbeeld hele dagopvang 2018

Belastbaar 
gezins-
inkomen
per jaar

           
  
   Hele dagopvang Hele dagopvang Hele dagopvang   
   1 dag per week - 52 weken per jaar 1 dag per week - 49 weken per jaar 1 dag per week - 40 weken per jaar 

        
   Uurtarief: € 7,37 Uurtarief: € 7,41 Uurtarief: € 7,74    
           
   Gemiddeld maandtarief*: € 335,34 Gemiddeld maandtarief*: € 317,70 Gemiddeld maandtarief*: € 270,90 
 Kinderopvangtoeslag 2018         
 1e kind         2e kind Netto kosten/maand* Netto kosten/maand* Netto kosten/maand*   
   1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind  
          
       
€ 18.849 94,0% 95,0% € 20,12 € 16,77 € 19,06 € 15,89 € 25,80 € 23,19     
  
€ 25.000 93,8% 94,9% € 20,79 € 17,10 € 19,70 € 16,20 € 26,32 € 23,45  
         
€ 50.000 77,2% 94,0% € 76,46 € 20,12 € 72,44 € 19,06 € 69,60 € 25,80  
        
€ 75.000 58,7% 89,4% € 138,49 € 35,55 € 131,21 € 33,68 € 117,84 € 37,79  
        
€ 100.000 34,8% 84,6% € 218,64 € 51,64 € 207,14 € 48,93 € 180,16 € 50,31  
         
€ 125.000 33,3% 79,9% € 223,67 € 67,40 € 211,91 € 63,86 € 184,07 € 62,56 

€ 150.000 33,3% 73,5% € 223,67 € 88,86 € 211,91 € 84,19 € 184,07 € 79,25 

tot

tot

tot

tot

tot

tot

tot

* Het gemiddeld bruto maandtarief is afhankelijk van het gekozen opvangpakket en, bij buitenschoolse opvang, ook van de schooltijden van uw kind. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

* De indicatieve netto kosten per maand (inclusief Kinderopvangtoeslag) zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal werkuren van de minst werkende partner.      

De maximum uurtarieven voor de Kinderopvangtoeslag bedragen in 2018: € 7,45 voor hele dagopvang en € 6,95 voor buitenschoolse opvang.  
Over de kosten boven dit uurtarief ontvangt u geen Kinderopvangtoeslag.

Let op: 
de kosten boven het maximum uurtarief 
van € 7,45 zijn netto voor rekening 
van ouders.

Aan deze indicatieve berekening kunnen geen rechten worden ontleend.



16

Un1EK • OPVANGPAKKETTEN EN TARIEVENLIJST 2018

rekenvoorbeeld buitenschoolse opvang 2018

           
  
   Buitenschoolse opvang All inclusive vakantieopvang 9 weken vakantieopvang Sport BSO   
   1 dag  vso/nso per week (5 uur/dag*) - 3 dagen vakantieopvang per week-  3 dagen vakantieopvang per week - 1 dag nso per week (3 uur/dag*) -  
   40 weken per jaar 12 weken per jaar 9 weken per jaar 40 weken per jaar    
      
   Uurtarief: € 7,33 Uurtarief: € 6,12 Uurtarief: € 7,33 Uurtarief: € 7,70  
           
   Gemiddeld maandtarief*: € 122,17 Gemiddeld maandtarief*: € 201,96 Gemiddeld maandtarief*: € 181,42 Gemiddeld maandtarief*: € 77,00
 Kinderopvangtoeslag 2017         
 1e kind         2e kind Netto kosten/maand ** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand**  
   1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind  
          
       
€ 18.849 94,0% 95,0% € 13,28 € 12,13 € 12,12 € 10,10 € 19,73 € 18,01 € 11,67 € 10,98   
    
€ 25.000 93,8% 94,9% € 13,52 € 12,24 € 12,52 € 10,30 € 20,07 € 18,18 € 11,81 € 11,04  
         
€ 50.000 77,2% 94,0% € 32,74 € 13,28 € 46,05 € 12,12 € 48,62 € 19,73 € 23,35 € 11,67  
        
€ 75.000 58,7% 89,4% € 54,17 € 18,61 € 83,41 € 21,41 € 80,45 € 27,64 € 36,20 € 14,87  
        
€ 100.000 34,8% 84,6% € 81,86 € 24,17 € 131,68 € 31,10 € 121,56 € 35,89 € 52,81 € 18,20  
         
€ 125.000 33,3% 79,9% € 83,59 € 29,62 € 134,71 € 40,59 € 124,14 € 43,98 € 53,86 € 21,47  

€ 150.000 33,3% 73,5% € 83,59 € 37,03 € 134,71 € 53,52 € 124,14 € 54,99 € 53,86 € 25,92  

Belastbaar 
gezins-
inkomen
per jaar

* Het gemiddeld bruto maandtarief is afhankelijk van het gekozen opvangpakket en, bij buitenschoolse opvang, ook van de schooltijden van uw kind. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

* De indicatieve netto kosten per maand (inclusief Kinderopvangtoeslag) zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal werkuren van de minst werkende partner.      

De maximum uurtarieven voor de Kinderopvangtoeslag bedragen in 2018: € 7,45 voor hele dagopvang en € 6,95 voor buitenschoolse opvang.  
Over de kosten boven dit uurtarief ontvangt u geen Kinderopvangtoeslag.

           

tot

tot

tot

tot

tot

tot

tot

Aan deze indicatieve berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op: 
de kosten boven het maximum uurtarief 
van € 6,95 zijn netto voor rekening 
van ouders.



           
  
   Buitenschoolse opvang All inclusive vakantieopvang 9 weken vakantieopvang Sport BSO   
   1 dag  vso/nso per week (5 uur/dag*) - 3 dagen vakantieopvang per week-  3 dagen vakantieopvang per week - 1 dag nso per week (3 uur/dag*) -  
   40 weken per jaar 12 weken per jaar 9 weken per jaar 40 weken per jaar    
      
   Uurtarief: € 7,33 Uurtarief: € 6,12 Uurtarief: € 7,33 Uurtarief: € 7,70  
           
   Gemiddeld maandtarief*: € 122,17 Gemiddeld maandtarief*: € 201,96 Gemiddeld maandtarief*: € 181,42 Gemiddeld maandtarief*: € 77,00
 Kinderopvangtoeslag 2017         
 1e kind         2e kind Netto kosten/maand ** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand**  
   1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind  
          
       
€ 18.849 94,0% 95,0% € 13,28 € 12,13 € 12,12 € 10,10 € 19,73 € 18,01 € 11,67 € 10,98   
    
€ 25.000 93,8% 94,9% € 13,52 € 12,24 € 12,52 € 10,30 € 20,07 € 18,18 € 11,81 € 11,04  
         
€ 50.000 77,2% 94,0% € 32,74 € 13,28 € 46,05 € 12,12 € 48,62 € 19,73 € 23,35 € 11,67  
        
€ 75.000 58,7% 89,4% € 54,17 € 18,61 € 83,41 € 21,41 € 80,45 € 27,64 € 36,20 € 14,87  
        
€ 100.000 34,8% 84,6% € 81,86 € 24,17 € 131,68 € 31,10 € 121,56 € 35,89 € 52,81 € 18,20  
         
€ 125.000 33,3% 79,9% € 83,59 € 29,62 € 134,71 € 40,59 € 124,14 € 43,98 € 53,86 € 21,47  

€ 150.000 33,3% 73,5% € 83,59 € 37,03 € 134,71 € 53,52 € 124,14 € 54,99 € 53,86 € 25,92  

* Het gemiddeld bruto maandtarief is afhankelijk van het gekozen opvangpakket en, bij buitenschoolse opvang, ook van de schooltijden van uw kind. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

* De indicatieve netto kosten per maand (inclusief Kinderopvangtoeslag) zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal werkuren van de minst werkende partner.      

De maximum uurtarieven voor de Kinderopvangtoeslag bedragen in 2018: € 7,45 voor hele dagopvang en € 6,95 voor buitenschoolse opvang.  
Over de kosten boven dit uurtarief ontvangt u geen Kinderopvangtoeslag.
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