
 

Onderwerp: FAQ-tarieven 2023 

Vraag: 
Wat gaat er veranderen in 2023? 
Antwoord: 
Per 1 januari 2023 verhoogt Ska Kinderopvang het uurtarief voor kinderopvang. Normaal ontvang je in 
november een persoonlijk overzicht voor komend jaar, met daarop het nieuwe uurtarief, het gemiddeld 
aantal opvanguren dat je maandelijks afneemt en het totaalbedrag dat je vanaf januari maandelijks bruto 
betaalt, gebaseerd op je huidige opvangpakket. 
 
Helaas kunnen we dit jaar geen persoonlijk overzicht uitdraaien, omdat we ons in de eindfase naar een nieuw 
klantsysteem bevinden. Onze excuses hiervoor. 
Je vindt deze gegevens in plaats daarvan op je factuur voor januari 2023, die je in de derde week van 
december 2022 ontvangt. 
 
Vraag: 
Waarom zijn de tarieven dit jaar zoveel duurder? 
Antwoord: 
Omdat de personele krapte voortduurt, heeft dit ook voor 2023 gevolgen voor de omzet en uitgaven. Extra 
investeringen voor werving en selectie en opleidingen van medewerkers zijn daarom noodzakelijk en 
opgenomen in onze kosten 2023. Veel relevante variabelen voor onze kostenprognose zijn bovendien 
onzeker.  
 
Er geldt per 2023 een nieuwe CAO, waarvan de uitkomst nog niet duidelijk is. Ook de inflatie blijft stijgen en 
het beeld voor 2023 is ook daarvan ongewis. We hanteren voor Ska normaliter een doelstelling van 3 % 
rendement. De verwachting is dat we hier in 2023 ver onder komen, te weten 0,7 %. Het uurtarief wijzigt met 
10%. 
 
Vraag: 
Hoe weet ik wat ik netto ga betalen?  
Antwoord: 
Dit kan je berekenen via www.toeslagen.nl of via de kostencalculator van Ska.  
 
Vraag: 
Waar gaat de winst die jullie maken naar toe? 
Antwoord: 
Het uitgangspunt van Ska Kinderopvang is dat rendement nodig is in het kader van continuïteit van de 
organisatie en dat het rendement conform de statuten van de stichting terugvloeit in de organisatie. Zo 
kunnen we blijven werken aan kwalitatieve kinderopvang. We investeren o.a. in werving en selectie van 
medewerkers, opleiding van onze medewerkers, in onze gebouwen en inrichting, in onze ontdektuinen, in 
innovatie zoals de ontwikkeling van kindcentra en bouwen we weerstand op voor mindere tijden. 
 
Vraag: 
Per wanneer gaan de nieuwe tarieven in? 
Antwoord: 
De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2023.  
 
Vraag: 
Waar vind ik het nieuwe tarief in Jaamo? 
 

http://www.toeslagen.nl/


 

Antwoord: 
De ouders zien de tarieven onder ‘Docs & Financieel’ > Tarieven 2023 

Voorbeeld: 

 
 
Vraag: 
Hoe bereken ik mijn gemiddelde uurtarief? 
Antwoord: 
Neem je 1 product af, dan kun je het uurtarief voor dit product hanteren. Neem je meerdere producten af? 
Zie hieronder een voorbeeld: 
 
Voorbeeld 1 – buitenschoolse opvang met twee soorten pakketten en bij een locatie met dezelfde LRK: 
 
Kind heeft 1 dag schoolwekenpakket en 2 dagen totaalpakket.  
Schoolwekenpakket is à 15 uur per maand = totaal van 15 uur per maand 
1 middag totaalpakket is à 26 uur per maand = totaal van 52 uur per maand  
Totaal aantal opvanguren per maand is dan 15 + 52 = 67 uur per maand 
Kosten per maand: 
Schoolweken = 15 uur x € 11,12 = € 166,80 per maand  
Totaal = 52 uur x € 9,66 = € 502,32 per maand 
Totale kosten zijn dan € 166,80 + € 502,32 = € 669,12 per maand 
 
Om het gemiddelde uurtarief te krijgen deel je dan de totale kosten per maand door het totaal aantal uur 
opvang per maand: € 669,12: 67 = € 9,99 gemiddeld uurtarief per maand  
 
Voorbeeld 2 - kinderdagverblijf en speelleergroep op een locatie met dezelfde LRK: 
 
Kind heeft 1 dag op het kinderdagverblijf en 2 ochtenden op de speelleergroep. 
1 dag kinderdagverblijf is à 47,67 uur per maand = totaal van 47,67 uur per maand  
1 ochtend speelleergroep is à 13,33 uur per maand = totaal van 26,67 uur per maand 
Totaal aantal opvanguren per maand is dan 47,67 + 26,67 = 74,34 uur per maand  
Kosten per maand: 
Kinderdagverblijf = 47,67 uur x € 10,53 = 501,97 per maand  
Speelleergroep = 26,67 uur x € 10,12 = € 269,90 per maand 
Totale kosten zijn dan € 501,97 + € 269,90 = € 771,87 per maand  



 

 
Om het gemiddelde uurtarief te krijgen deel je dan de totale kosten per maand door het totaal aantal uur 
opvang per maand: € 771,87: 74,34 = € 10,38 gemiddeld uurtarief per maand 
 
Vraag: 
Hoeveel vergoedt de belastingdienst in 2023 per uur? 
Antwoord: 
Voor KDV wordt de vergoeding per uur € 8,97. 
Voor BSO wordt de vergoeding per uur € 7,72. 
 
 


