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KindeRdam PakketWijzer 2018 
locaties Krimpen a/d IJssel
Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang,  
Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij.  
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Onderzoeken, ontdekken, spelend leren
Spelen op de kinderopvang is voor kinderen één grote ontdekkingsreis. Al spelend leren zij van 
alles: van elkaar, van de omgeving en van de activiteiten die ze met elkaar doen. Onze pedagogisch 
medewerkers geven kinderen volop de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zo ontdekken zij 
waar ze goed in zijn en hoe ze beter in iets kunnen worden; het geeft hun zelfvertrouwen. Dat is 
goed voor nu én voor hun toekomst.

Tarieven 2018
Voor ouders is het natuurlijk ook belangrijk dat de opvang betaalbaar blijft. We zijn blij u te kunnen 
melden dat we ook in 2018 voor onze standaardproduct van 52 weken binnen de norm van de 
Belastingdienst blijven, zodat u met dit pakket maximaal voordeel heeft van de kinderopvang-
toeslag, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  De uurprijzen van onze andere pakketten lig-
gen iets hoger, omdat we alleen op die manier maatwerk kunnen bieden. 

Nieuw is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het Ministerie van SoZaWe stelt hierin 
een aantal kwaliteitseisen aan de kinderopvang, die in 2018 en in 2019 doorgevoerd moeten zijn. 
De kinderopvang zal hierdoor extra kosten moeten maken, waardoor de uurprijs in percentage 
wat meer verhoogd wordt dan vorig jaar. De overheid is zich hiervan bewust en houdt hiermee 
rekening in de fiscale uurprijs. 

Berekening netto kosten
In deze PakketWijzer en op onze website www.kindeRdam.nl vindt u meer informatie over  
onze pakketten, de uurprijzen 2018 en alle extra’s die daarbij zijn inbegrepen. Al onze uur- 
prijzen zijn bruto; met de handige rekenhulp op onze website kunt u eenvoudig de netto kosten 
voor uw kinderopvang berekenen. Dit kan ook op www.toeslagen.nl.

Ik wens u en uw kind(eren) ook in 2018 een mooie ontdekkingsreis toe bij KindeRdam!

Met hartelijke groet,
Els Maasdam, directeur-bestuurder  KindeRdam
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Inclusief héél veel
Voor al onze pakketten geldt, dat ze inclusief héél veel zijn, zoals: luiers, broodmaaltijden, 
gezonde tussendoortjes en drinken, dagelijks fruit, uitstapjes, speel- en knutselmaterialen, 
workshops op de BSO, opvang tijdens schoolsluitingsdagen en BSO Vakantieland tijdens 
schoolvakanties. Op de dagen dat uw kind naar de opvang gaat, hoeft u thuis dus geen  
kosten te maken. 

Onze uurprijzen zijn bovendien inclusief hulp door onze klantadviseurs bij uw berekening  
en/of aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Maatschappelijke onderneming
Het welzijn van kinderen en verrijking van hun ontwikkeling is onze belangrijkste taak.  
We doen dat waar nodig en mogelijk graag samen met lokale en landelijke partners.  

KindeRdam heeft geen private aandeelhouders. Eventueel gemaakte winst wordt ingezet  
ten behoeve van onze opvang, bijvoorbeeld in deskundigheidsbevordering van onze  
medewerkers en daarmee in het verbeteren van de pedagogische kwaliteit.
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Pakketten hele en halve dagopvang*

40 weken pakket
Opvang gedurende 40 weken per jaar. Geen opvang in de vastgestelde vakantieweken 
(zie pagina 5).
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag**.
Afname extra dagdelen tegen dezelfde uurprijs.
De opvangkosten voor het 40 weken pakket worden in 10 maanden gefactureerd; in 
juli en augustus ontvangt u geen factuur. Belangrijk: vergeet niet uw kinderopvangtoeslag  
in deze 2 maanden op ‘nul opvanguren’ te zetten bij de Belastingdienst!

•

•
•
•

 

•
•
•
•
•

•
•
•

52 weken pakket

48 weken pakket 

Opvang gedurende het hele jaar.
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag**.  
Afname extra dagdelen tegen dezelfde uurprijs.

Opvang gedurende 48 weken per jaar.
U geeft 4 weken afwezigheid door (alleen hele weken).
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag**.
Afname extra dagdelen tegen dezelfde uurprijs.
Ziekte geldt niet als afwezigheid.

€ 7,45 per uur

€ 7,67 per uur

€ 8,77 per uur
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  * Prijzen halve dagopvang: zie www.kindeRdam.nl  > Tarieven 2018. 
** Zie regels rondom ruilen, pagina 8. 

Zie pagina 11. 

Flexibele opvang € 7,90 per uur



Vastgestelde vakantieweken voor het
40 weken pakket
Kerstvakantie   01/01 t/m 05/01/2018
Voorjaarsvakantie   26/02 t/m 02/03/2018
Meivakantie   30/04 t/m11/05/2018
Zomervakantie  16/07 t/m 24/08/2018
Herfstvakantie  22/10 t/m 26/10/2018
Kerstvakantie   24/12 t/m 31/12/2018
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Pakketten BSO
52 weken pakket
Opvang gedurende het hele jaar, ook tijdens de door KindeRdam vastgestelde vakanties  
en op schoolsluitingsdagen**.
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag*.
Afname extra dag (alleen per dagdeel, niet per uur) tegen dezelfde uurprijs.

•

•
•

48 weken pakket
Opvang gedurende 48 weken per jaar, ook op schoolsluitingsdagen**.
Binnen de door KindeRdam vastgestelde vakantieweken geeft u 4 weken afwezigheid door 
(alleen hele weken).
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag*. 
Afname extra dag (alleen per dagdeel, niet per uur) tegen dezelfde uurprijs.
Ziekte geldt niet als afwezigheid.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Opvang gedurende 40 weken per jaar, ook op schoolsluitingsdagen**. 
In de door KindeRdam vastgestelde vakantieweken hebt u geen opvang (zie pagina 5).
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag*.
De opvangkosten worden in 10 maanden gefactureerd; in juli en augustus ontvangt u geen 
factuur. Belangrijk: vergeet niet uw kinderopvangtoeslag in deze 2 maanden op ‘nul opvanguren’  
te zetten bij de Belastingdienst!
Afname extra dag tegen dezelfde uurprijs.

Zie pagina 10. 

40 weken pakket

Flexibele opvang

  * Zie regels rondom ruilen, pagina 8.
** Zoals vermeld in de schoolgids.

€ 6,95 per uur

€ 7,49 per uur

€ 8,16 per uur
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•
•

•
•
•

12 weken vakantiepakket

8 weken vakantiepakket

Opvang gedurende 12 vastgestelde vakantieweken per jaar (zie hieronder).
Ruilen van dagen alleen mogelijk in dezelfde vakantieweek/-weken*.

Opvang gedurende 8 vastgestelde vakantieweken per jaar (zie hieronder).
Ruilen alleen mogelijk in dezelfde vakantieweek/-weken*.
Binnen de door KindeRdam vastgestelde vakantieweken geeft u 4 weken afwezigheid door 
(alleen hele weken).

Bij de Vakantiepakketten hebt u alleen opvang tijdens de door KindeRdam vastgestelde  
vakantieweken: 

Kerstvakantie   
Voorjaarsvakantie  
Meivakantie   

Vakantiepakket BSO

Schoolsluitingsdagen
Hebt u alleen een vakantiepakket en geen Naschoolse opvang, dan hebt u geen opvang op 
schoolsluitingsdagen. U kunt hiervoor geen vakantieopvangdag inzetten. U kunt wel een extra 
dag inkopen. Opvang tijdens schoolsluitingsdagen kan op andere locaties dan de vaste locatie 
van uw kind plaatsvinden.

                                                                                                           * Zie regels rondom ruilen, pagina 8.

Zomervakantie 16/07 t/m 24/08/2018
Herfstvakantie 22/10 t/m 26/10/2018
Kerstvakantie   24/12 t/m 31/12/2018

01/01 t/m 05/01/2018
26/02 t/m 02/03/2018
30/04 t/m 11/05/2018  
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Regels rondom ruilen dagopvang en BSO
Als uw kind een dag niet naar de opvang kan komen, mag u deze dag ruilen. U moet dit  
vooraf aanvragen bij de locatie. Ruilen is een service die wij ouders willen bieden en kan  
alleen indien de bezetting het toelaat. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 

Spelregels voor ruilen
Ruildagen vervallen aan het einde van elk kalenderjaar en zodra het opvangcontract wordt 
beëindigd.
Ruilen geldt niet in geval van ziekte. Er wordt geen reductie verleend in geval van ziekte.
Ruildagen worden uiterlijk 48 uur vooraf doorgeven/aangevraagd bij de locatie.
Ruilen van dagdelen is mogelijk in de maand vóór of in de maand na de geplande opvangdag  
(zie voorbeeld hieronder).
Ingeplande maar niet afgenomen ruildagen (zonder bericht) komen te vervallen en kunnen 
niet worden gecompenseerd. Afmelden kan tot 48 uur van tevoren.
Ruildagen zijn productgebonden, bijvoorbeeld korte NSO (Naschoolse opvang) dagen  
alleen ruilen met korte NSO dagen.
Bij BSO Vakantieopvang kan ruilen alleen in dezelfde vakantieperiode. 
Ruildagen zijn kindgebonden en kunnen niet worden ingezet voor broertjes of zusjes.

Voorbeeld ruilen in de maand vóór de geplande opvangdag 
U komt in november een dag niet, maar u wilt deze dag inzetten in de maand oktober.

Voorbeeld ruilen in de maand na de geplande opvangdag
U komt in oktober een dag niet, maar u wilt deze dag inzetten in de maand november.

In de laatste maanden van 2017 zijn er door ouders regelmatig vragen gesteld over de regels  
rondom ruildagen. Begin 2018 zullen wij bekijken hoe wij de regels beter kunnen laten aan- 
sluiten bij de wensen van de ouders, alsook of we een app beschikbaar kunnen stellen die  
het ruilen van dagen zal vereenvoudigen. Om dit alles zorgvuldig te doen, hebben wij meer  
tijd nodig. Zodra er nieuwe regels rondom ruilen zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

•

•
•
•

•

•

•
•
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BSO tijden 2018
RKBS Het Octaaf
 • Korte dagen: 15.00 - 18.30 uur  (3,5 uur per dag)
 • Lange dagen: 12.00 - 18.30 uur (6,5 uur per dag)
 • Voorschoolse opvang (VSO) wordt standaard alleen afgenomen tijdens schoolweken  
   (40 weken) en is 1,5 uur per keer. 

OBS De Groeiplaneet 
 • 13.45 - 18.30 uur (4,75 uur per dag), of 
 • 13.45 - 15.00 uur (1,25 uur per dag) 

- OBS Kortland Lansingh Zuid
 • 13.45 - 18.30 uur (4,75 uur per dag), of
 • 15.00 - 18.30 uur (3,5 uur per dag)

Een vakantiedag is van 7.30 - 18.00 uur of  van 8.00 - 18.30 uur = 10,5 uur.
Opvang tijdens schoolsluitingsdagen geldt alleen voor de dag waarop u normaal ook  
opvang afneemt. Valt een schoolsluitingsdag niet op een dag waarop uw kind naar de opvang 
gaat, dan kunt u deze dag wel extra inkopen. 
Opvang op schoolsluitingsdagen én in schoolvakanties kan op andere locaties dan de vaste 
locatie van uw kind plaatsvinden.

•

•

•

•
•

•
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Flexibele dagopvang en BSO
Hebt u een wisselend werkrooster, dan bieden wij u de mogelijkheid flexibele opvang  
af te nemen. Hiervoor geldt een aantal regels: 
 
In overleg met de afdeling Klantadvies koopt u voorraaduren in. Doordat er voorraaduren  
voor u zijn aangemaakt, ontvangt u maandelijks een gelijke factuur. 
U geeft minimaal 2 weken vooraf uw werkrooster per e-mail door aan de afdeling Klantadvies
(zie contactgegevens pagina 12). 
Als u korter dan 2 weken van tevoren het rooster doorgeeft, moet uw aanvraag door de 
afdeling Klantadvies worden ingediend bij de locatiemanager.
Opvang die korter dan twee weken vóór de opvangdatum wordt aangevraagd, kan niet 
worden gegarandeerd.
Als u korter dan 2 weken van tevoren afmeldt, gaan de aangevraagde uren van uw voorraad 
af. U ontvangt hiervoor geen restitutie.
De voorraaduren gaan bij een plaatsing in de dagopvang 3 maanden mee en bij de  
BSO 6 maanden. Teveel gebruikte uren worden achteraf in rekening gebracht. Uren die  
niet zijn gebruikt, komen te vervallen. Hiervoor wordt geen restitutie gegeven op uw factuur.
 

 
 

•

•

•

•

•

•
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Peutergroep
De uurprijs voor onze peutergroepen in Krimpen a/d IJssel is gelijk aan die van het 52 weken 
pakket van de dagopvang: € 7,45 per uur. 

Afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen kunnen ouders van de peutergroep 
in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen in aanmerking voor een  
gesubisidieerde plaats vanuit de gemeente Krimpen aan den IJssel. De maandelijkse ouder-
bijdrage is dan afhankelijk van het jaarinkomen.  

De openingstijden kunnen per peutergroep verschillen. U vindt deze op de website  
www.kindeRdam.nl.

Naast de officiële feestdagen en de studiedag van KindeRdam is de peutergroep ook  
gesloten in de officiële schoolvakanties.
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Handige rekenhulp op www.kindeRdam.nl
Het volledige overzicht van onze tarieven vindt u op onze website: www.kindeRdam.nl  
onder Kosten kinderopvang. Op de website leest u ook onze uitgangspunten bij het vaststellen 
van de uurprijzen.

Bereken uw netto kosten op onze handige rekenhulp
Onze uurprijzen zijn bruto; in de meeste gevallen krijgen ouders daar nog een deel van terug  
via hun kinderopvangtoeslag. Op www.kindeRdam.nl vindt u een handige rekenhulp waarmee  
u eenvoudig uw netto kosten voor de opvang kunt berekenen. Klik hier voor de rekenhulp.

Facturering
Zowel voor de hele dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO) kunt u kiezen voor  
pakketten in- of exclusief vakantieweken.  
 
KindeRdam factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen. U krijgt dus voor de hele/
halve dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) elke maand een gelijke factuur. 

Heeft u een 40 weken pakket dagopvang of BSO, of gaat uw kind naar de  peuterspeelgroep,  
dan worden uw jaarkosten gefactureert in 10 maandelijkse termijnen. In de maanden juli  
en augustus wordt niet gefactureerd. Belangrijk: vergeet niet uw kinderopvangtoeslag in  
juli en augustus op ‘nul opvanguren’ te zetten bij de Belastingdienst! 
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Sluitingsdagen 2018 
Onze kinderdagverblijven en BSO’s zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van  
de officiële feestdagen en onze studiedag voor deskundigheidsbevordering van onze  
pedagogisch medewerkers. Noteert u deze dagen alvast in uw agenda:

Woensdag 11 april  Jaarlijkse studiedag medewerkers KindeRdam

Maandag 2 april  2e Paasdag
Vrijdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 10 mei  Hemelvaartsdag
Maandag 21 mei  2e Pinksterdag
Dinsdag 25 december  1e Kerstdag
Woensdag 26 december 2e Kerstdag

Naast bovengenoemde dagen zijn de peuterspeelgroepen ook gesloten tijdens  
schoolvakanties.

Voor feestdagen en onze studiedag wordt geen reductie verleend. Het is ook niet mogelijk  
deze dagen te ruilen. 
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Onze klantadviseurs helpen u graag
De afdeling Klantadvies helpt u graag, bijvoorbeeld bij de berekening van uw kosten of  
bij uw aanvraag kinderopvangtoeslag.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk bij voorkeur per e-mail contact op te nemen met onze klant- 
adviseurs, maar bellen mag natuurlijk ook. 

Contactgegevens   
• E-mail: klantadvies@kindeRdam.nl
• Telefoon 010 44 300 36 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
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