
 

Ouderbrief extra verhoging uurprijs  2023, Januari 2023 

Datum: 12-2022 

Betreft: Extra verhoging uur prijs 2023 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ieder jaar wordt er vanuit de overheid een richtprijs gecommuniceerd aan alle 

kinderopvangorganisaties. Vanuit dit advies bepalen wij in samenspraak met de oudercommissie 

welke uur prijs voor onze stichting van toepassing is voor het komende jaar. In de totstandkoming van 

deze bepaling houden wij rekening met de te dragen kosten in het komende jaar zoals huisvesting 

kosten, personeelskosten, levensmiddelen etc. Daarnaast kijken wij naar het specifieke aanbod per 

vestiging.  Wij maken hierbij onderscheid tussen dagopvang (kinderdagverblijf), halve dagopvang 

(peuteropvang-verlengde peuteropvang) en buitenschoolse opvang. Iedere opvang vorm draagt 

andere kosten.  

Onderstaande prijsstijging betreft een extra stijging per 01-03-2023. Deze stijging is noodzakelijk door 

de toegenomen kosten door o.a. vanuit de cao gestelde loonverhogingen en de duurder wordende 

producten welke wij bieden binnen ons opvang aanbod.    

Waarom betreft dit een extra prijsstijging? Wij hebben ons de afgelopen maanden enorm ingezet bij 

gemeente en de overkoepelende overheid om te voorkomen dat deze extra prijsstijging noodzakelijk 

zou zijn. Wij pleiten enorm voor een lagere uur prijs en een verhoging van de tegemoetkoming vanuit 

de overheid. Zowel de tegemoetkoming in de vorm van kinderopvang toeslag als wel een verlaging 

van kosten welke wij als organisatie dienen te dragen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de 

kinderopvangtoeslag tot 2 x toe is verhoogd, maar helaas nog onvoldoende vinden wij. Tevens heeft 

de gemeente de subsidie voor ouders die geen kinderopvang toeslag genieten verhoogd wat maakt 

dat we de uur prijs op dit gebied niet hoeven te verhogen.  

Ondanks bovenstaande wijzigingen constateren wij onvoldoende positieve wijzigingen die een extra 

prijsstijging kunnen voorkomen. Wellicht springt de vraag op waarom wij de prijsstijging niet per 01-01-

2023 hebben laten ingaan. Dit komt omdat wij als stichting van opvatting zijn dat we ouders door 

enorme prijsstijging beperken in hun mogelijkheden om kinderopvang te genieten. Daarom hebben wij 

ervoor gekozen zo lang als mogelijk, met goede hoop op tegemoetkoming vanuit de overheid, te 

wachten. Helaas hebben wij nu toch moeten besluiten, net als vele kinderopvang organisaties, de 

prijzen flink te verhogen.  

Ondanks deze noodzakelijke verhoging hebben wij enorm ons beste gedaan om daar waar mogelijk 

de prijs verhoging te beperken en niet mee te gaan met de prijzen van andere kinderopvang 

organisaties. De toegankelijkheid dienen wij, naar ons inzien, te borgen evenals onze kwaliteit 

opvang. Ondanks onze inzet kunnen wij ons evengoed voorstellen dat dit rouw op het dak komt en er 

wellicht vragen zijn. Wij staan hier altijd open voor. 

Onderstaande prijsstijging zal per  01-03-2023 worden berekend.  

Jaarprijzen 2023 vanaf Maart: 

Kinderdagverblijf :     €9,12 per uur 

(gebaseerd op 47 weken open stelling, bij sluiting zomervakantie 3 weken en 2 weken kerstvakantie) 
Peuteropvang (en verlengde peuteropvang)  € 9,92 per uur 
Peuteropvang gesubsidieerd:    €6,85 

(gebaseerd op 40 weken open stelling, schoolweken) 

Buitenschoolse opvang korte dag ( 4 uur*):  €9.91 per uur 

*en studiedag uren 
Buitenschoolseopvang lange dag (minimaal 6 uur): €8,67 per uur 
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Maandelijkse kosten en uren overzicht 2023 vanaf Maart: 

 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 

KDV €364,80 €729,60 €1094,40 €1459,20 €1824,00 

Gemiddeld 
contract uren 
p.m. 

40 80 120 160 200 

Peuteropvang €132,26 €264,53 €396,79 €529,07 €661,32 

Gemiddeld 
contract uren 
p.m. 

13,33 26,67 40,09 53,33 66,66 

Verlengde 
peuteropvang 

€198,40 €396,80 €595,20   

Gemiddeld 
contract uren 
p.m. 

20 40 60   

BSO k.d.* €180,13 €360,26 €540,39   

Gemiddeld 
contract uren 
p.m. 

k.d. 13.33  

l.d. 5,54 

k.d. 26,67 

l.d. 11.08 

k.d. 40,09 

l.d.16.62 

  

BSO l.d.* €221,43 €442,86    

Gemiddeld 
contract uren 
p.m. 

l.d. 25,54 L.d. 51,09    

*k.d. korte dag, l.d. lange dag 

De maandelijkse bso prijzen zijn inclusief vakantie opvang, exclusief studiedagen 

Wij doen onze uiterste best om verdere prijsstijgingen te voorkomen en handelen hier ook naar zonder 
onze kwaliteit te verminderen. Wij hopen op begrip. 

Mochten er vragen zijn over de inhoud van deze brief kan er altijd contact gezocht worden.  

Met vriendelijke groet,  

 

Anne Achterberg, voorzitter bestuur  

Stichting Kinderopvang Stampertjes 


