
Kinderdagverblijf
Amersfoort 

Kinderdagverblijf met ruime openingstijden 
(regulier)  

(minimaal 1 hele dag per week, 11 uur per dag)

Dagen per week  Uurprijs

1 €  9,49 

2-5 €  9,19

Halve dag €  10,55

Extra opvang €   8,81

In dit overzicht vind je de bruto uurprijzen voor 2022. De werkelijke kosten 
zijn een stuk lager. Van de overheid krijg je namelijk in veel gevallen een deel 
van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Op onze website kun je 
met de rekentool je netto kosten berekenen.

Toelichting reguliere kinderdagverblijf:
  Onze tarieven zijn inclusief luiers, voeding 
 (behalve babyvoeding) en verzorgingsartikelen
  Hele dag: 7:30  - 18:30 uur
  Halve dag: 7:30 – 13:00 uur / 13:00 – 18:30 uur 

 (alleen woensdag en/of vrijdag)

TARIEVEN 2022

Download de Kinderopvangtoeslag app en wijzig heel 
gemakkelijk én direct de kinderopvangtoeslag!

www.ska.nl  |  033 - 470 13 03 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  



Speelleergroep
Amersfoort 

Heb je recht op kinderopvangtoeslag?
Heb je recht op kinderopvangtoeslag, dan is je 
bruto uurtarief € 9,64. Je werkelijke kosten zijn 
een stuk lager.  Van de overheid krijg je namelijk in 
veel gevallen een deel van de kosten terug via de 
kinderopvangtoeslag. Op onze website kun je na 1 
december met de rekentool je netto kosten uitrekenen.

Bruto tarief 
Opvang tijdens 40 weken per jaar

Bruto 
uurtarief

Aantal uren 
per maand

Bruto maand
bedrag 

2 ochtenden 
per week 
(à 4 uur)

€    9,64 26.67 uur €    257,09

Heeft jouw kind een Verklaring voor deelname VVE 
ontvangen van het consultatiebureau én kom je in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Bruto tarief 
Opvang tijdens 40 weken per jaar, 16 uur per week

Bruto 
uurtarief

Aantal uren 
per maand

Bruto maand
bedrag 

16 uur per 
week

€ 8,72 53.33 uur € 465,04

Er gelden 4 soorten tarieven voor de speelleergroep. Kijk goed welk 
tarief voor jou van toepassing is. Kom je er niet uit of wil je meer weten,
dan helpen wij je graag.

TARIEVEN 2022

Download de Kinderopvangtoeslag app en wijzig heel 
gemakkelijk én direct de kinderopvangtoeslag!

www.ska.nl  |  033 - 470 13 03 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  



Kom je niet in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag?
Als bijvoorbeeld de ene ouder wel werkt en de andere 
ouder niet, dan kom je niet in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag. Ook dan betaal je een laag tarief, 
dankzij subsidie die Ska Kinderopvang ontvangt van de 
gemeente. Het maandelijkse bedrag dat je betaalt, is 
afhankelijk van jouw inkomen.

Tarieven
Opvang tijdens 40 weken per jaar, 2 ochtenden 
per week

Je gezamenlijk 
toetsingsinkomen 
per jaar ligt tussen

Uurprijs Kosten per 
maand bij 2 
ochtenden 
per week

lager dan € 20.584 €   0,34 €    9,07

€ 20.585 € 31.648  €  0,43 €    11,47

€ 31.649 € 43.550 €  0,92 €     24,53

€ 43.551 € 59.235 € 1,44 €    38,40

€ 59.236 € 85.146 € 2,50 €   66,67

€ 85.147 € 117.989 €  4,24 €  113,08

€  117.990 en hoger € 5,64 €  150,42

8 uur per week x 40 weken = 320 uur per jaar : 
12 maanden = 26.67 uur per maand

Heeft jouw kind een Verklaring voor deelname VVE 
ontvangen van het consultatiebureau en kom je niet 
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 
en heeft je kind een VE-indicatie, dan betaal je een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de eerste twee 
dagdelen. Het derde en vierde dagdeel ontvang je gratis. 
De hoogte van je bijdrage is afhankelijk van je inkomen.
 

Tarieven
Opvang tijdens 40 weken per jaar, 4 ochtenden 
per week

Je gezamenlijk 
toetsingsinkomen 
per jaar ligt tussen

Uurprijs Kosten per 
maand bij 2 
ochtenden 
per week

lager dan € 20.584 €   0,34 €    9,07

€ 20.585 € 31.648  €  0,43 €    11,47

€ 31.649 € 43.550 €  0,92 €     24,53

€ 43.551 € 59.235 € 1,44 €    38,40

€ 59.236 € 85.146 € 2,50 €   66,67

€ 85.147 € 117.989 €  4,24 €  113,08

€  117.990 en hoger € 5,64 €  150,42

16 uur per week x 40 weken = 640 uur per jaar : 
12 maanden = 53.33 uur per maand 

TARIEVEN 2022 

Speelleergroep
Amersfoort 

Download de Kinderopvangtoeslag app en wijzig heel 
gemakkelijk én direct de kinderopvangtoeslag!

www.ska.nl  |  033 - 470 13 03 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  



Buitenschoolse
opvang 
Amersfoort 

In dit overzicht vind je de bruto uurprijzen voor 2022. De werkelijke kosten 
zijn een stuk lager. Van de overheid krijg je namelijk in veel gevallen een deel 
van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Op onze website kun je 
met de rekentool je netto kosten berekenen.

TARIEVEN 2022

Bruto uurprijzen 

Bruto per uur

Totaalpakket € 8,88

Opvang op (een) vaste dag(en)  tijdens de schoolweken, en 
per vaste opvangdag 12 vrij besteedbare dagen voor opvang in 
vakanties  en op schoolvrije dagen.

Schoolwekenpakket € 10,19

Opvang tijdens de 40 schoolweken per jaar op vaste dagen

Vakantiepakket € 9,54

Minimaal 12 vrij besteedbare dagen voor opvang in de vakanties 
en op schoolvrije dagen

Voorschoolse opvang € 10,22

Opvang tijdens de 40 schoolweken op vaste dagen. De vaste 
dagen hoeven niet gelijk te zijn aan de dagen dat je kind naar de 
bso gaat.

Incidentele opvang € 10,22

Voor als je (nog) geen klant van Ska bent en toch een keer 
(onverwacht) buitenschoolse opvang nodig hebt.

Extra opvang € 7,68

Opvanguren en  maandbedragen
De opvanguren en bruto kosten per maand zijn 
afhankelijk van de school van je kind.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons team 
Klantadvies via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl. 

Extra kosten alternatief vervoer 
en begeleiding kinderen
Ska Kinderopvang hanteert nog steeds een tijdelijke 
verhoging voor de kosten van alternatief vervoer. 
Deze tijdelijke verhoging blijft, totdat de bso-bus 
(de nieuwe Stint) weer volledig wordt gebruikt.
De tariefsverhoging voor het komende jaar heeft 
plaatsgevonden op het tarief van de bso 2021, exclusief 
de tijdelijke verhoging.

Onze tarieven zijn inclusief: 
  Vervoer van school naar bso 
  Lunch en tussendoortjes

Download de Kinderopvangtoeslag app en wijzig heel 
gemakkelijk én direct de kinderopvangtoeslag!

www.ska.nl  |  033 - 470 13 03 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  


