
 

Dienstenaanbod en tarieven bso  
Opvang wordt in 2019 goedkoper voor de grootste groep ouders! 

In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen waarbij kinderopvang flink duurder wordt, is het 

stichting GOO gelukt om voor 2019 de dagopvang voor de grootste groep ouders netto goedkoper te 

maken en voor de BSO slechts licht te laten stijgen. 

 

Er zijn een aantal maatregelen van invloed op ons dienstenaanbod en de kosten daarvan: 

- De nieuwe cao kinderopvang. 

- Invoering van de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). 

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste maatregelen. 

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). 

De wet IKK is in het leven geroepen om de kwaliteit van kinderopvang te verhogen. Dit ondersteunt 

GOO van harte. Op 1 januari 2019 moeten de volgende maatregelen worden doorgevoerd: 

- Bij de BSO gaat voor kinderen van 7 jaar en ouder het maximaal aantal kinderen per 

pedagogisch medewerker omhoog naar 1 op 12 kinderen (was 1 op 10). 

Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar gaat het maximaal aantal kinderen per 

pedagogisch medewerker naar 1 op 11 kinderen. Voorwaarde is dat de huisvesting hiervoor 

geschikt is. 

- Het is voor stichting GOO verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen.  

- Elke pedagogisch medewerker heeft recht op coaching vanuit de organisatie.  

- Vanaf 2023 moet elke medewerker beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt 

dat hij/zij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op het juiste niveau beheerst. 

Wat betekenen deze maatregelen voor het dienstenaanbod? 

52 weken of 40 weken pakket. 

Omdat het 52 weken pakket voor de grootste groep ouders netto goedkoper is dan het 48 weken 

pakket komt het 48 weken pakket te vervallen. Ouders kunnen dus een keuze maken tussen een 40 

weken of een 52 weken pakket. Het blijft wel mogelijk om losse (vakantie) weken/dagen in te kopen, 

indien de personele bezetting dit toelaat.  

Verruiming openingstijden van 18.00 tot 18.30 uur. 

Om het uurtarief lager en daarmee dichter bij het fiscaal tarief te kunnen houden wordt de 

openingstijd verruimd van 18.00 naar 18.30 uur. Dit betekent dat voor ieder kind een half uur extra 

in rekening gebracht wordt. Netto zijn ouders in veel gevallen goedkoper uit, omdat gebruik gemaakt 

kan worden van de kinderopvangtoeslag. Bijkomend voordeel is dat kinderen een half uur langer bij 

de opvang kunnen blijven. 



Het aanbod tot 15.30 uur komt te vervallen, omdat dit voor teveel onrust in de groepen zorgt.  

Op locaties waar dat op dit moment mogelijk is, blijft het aanbod om vervroegde opvang af te nemen 

van 7.00 tot 7.30 uur. 

Wat betekenen deze maatregelen en wijzigingen voor de tarieven per 1 januari 2019 voor u? 

- Het bruto tarief voor buitenschoolse opvang wordt bij 52 weken € 7,15 en bij 40 weken  

€ 8,32. 

- Het bruto tarief voor flexibele opvang en opvang in even/oneven weken wordt € 9,10. 

Wij denken dat het hiermee gelukt is om ondanks het verruimen van de opvangtijden, de netto 

effecten binnen de BSO beperkt te houden. De exacte effecten zijn afhankelijk van uw persoonlijke 

situatie en gezinssamenstelling.  

Onderstaand treft u een aantal rekenvoorbeelden1 per gezinsinkomen aan. 

 

Rekenvoorbeelden: 52 weken 2018 versus 52 weken 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Uw persoonlijke situatie kunt u berekenen op 
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/


 

 

Rekenvoorbeelden: 48 weken 2018 versus 52 weken 2019 

 

 

U ontvangt van de klantenservice een mutatie met daarin uw uren en uurtarieven voor 2019. 

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de directie 

van uw kindcentrum of met de medewerkers van onze klantenservice Jessica van de Burgt of Moniek 

Corstens, via telefoonnummer 088-0088560 of per e-mail postbus@stichtinggoo.nl 
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