
 

Veranderingen per 1 januari 2018 

Nieuwe situatie 
Per 1 januari wordt de regelgeving voor peuterspeelzalen en kinderdagopvang gelijk getrokken. Voor 

de Vrije Speelklas betekent dit een aantal belangrijke wijzigingen. 

- We werken met twee betaalde leidsters op een groep. 

- Ouders kunnen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de Vrije Speelklas 

- De gemeente Den Haag betaalt een bijdrage aan de Vrije Speelklas voor maximaal 6 uur per 

week voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. 

- De kosten van de Vrije Speelklas verdubbelen. 

- Het extra werk met deze wijzigingen kan niet meer alleen door een vrijwillig bestuur gedaan 

worden.  

 

Wat betekent dit voor de kinderen? 
- Alle kinderen kunnen 2 of 3 dagen blijven komen.  

- De juf (Edwige, Guyenne en Lana) blijft nog steeds de juf, de assistent heeft een diploma en 

krijgt een salaris. 

- We blijven een peuterklas die meegaat met het ritme van de school. We worden nadrukkelijk 

geen kinderopvang. 

- De bijdrage van alle ouders en de overheid (rijk en gemeente) is voldoende om alle kinderen 

een plekje te kunnen geven. De gemeenschap van ouders en maatschappij draagt het geheel 

van kinderen en juffen.  

 

  



 
Wat betekent dit voor de ouders? 

- Ouders gaan niet meer betalen dan in 2017 

- Er komt verschil tussen ouders met recht op kinderopvangtoeslag en zonder recht op 

kinderopvangtoeslag. 

- De kosten zijn berekend over 40 weken en verrekenen we over 12 maanden. 

- Ouders met recht op kinderopvangtoeslag betalen een vast uurtarief per maand van € 9,25 

per uur en ontvangen een tegemoetkoming van de belastingdienst.  

- Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag betalen een vast inkomensafhankelijk uurtarief 

dat vergelijkbaar is met de huidige staffel die in de huidige situatie wordt gehanteerd. 

o Inkomen lager dan € 26.000,-   € 2,25 per uur 

o Inkomen tussen € 26.000,- en € 39.000,- € 2,63 per uur  

o Inkomen tussen € 39.000,- en € 58.000,- € 3,38 per uur 

o Inkomen tussen € 58.000,- en € 78.000,- € 4,88 per uur 

o Inkomen hoger dan € 78.000,-   € 6,00 per uur 

- Ouders dragen met elkaar de kosten voor alle kinderen. Dit is alleen minder zichtbaar aan de 

voorkant door de gewijzigde financiering. 

- Ouders met een ooievaarspas krijgen nog een extra bijdrage in de kosten.  

- Na een half jaar bekijken we de nieuwe financiële situatie, of deze juist en passend is en waar 

nodig, in gesprek met de ouders, we zaken aanpassen. Zeker vanuit de gemeente zijn nog 

veel onduidelijkheden. We gaan er vanuit dat hier dan ook duidelijkheid over is. 
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Wat betekent dit voor de Vrije Speelklas 

- We hebben een begroting gemaakt die het mogelijk maakt dat we de extra kosten kunnen 

dekken met alle bijdragen die we binnenkrijgen. Dit is het toerekenen van de reële kosten die 

wij maken om kinderen op de Vrije Speelklas te laten spelen. 

De huidige situatie gaat uit van een begroting waarin we op jaarbasis ongeveer €100.000 aan 

inkomsten en € 100.000 aan uitgaven hebben. In de nieuwe situatie streven we naar een 

inkomensstroom van ongeveer € 200.000 per jaar. Daarvan is grofweg € 140.000 vanuit 

ouderbijdrage en ongeveer € 60.000 euro subsidie van de gemeente. Daarnaast zal de 

Rijksoverheid ongeveer een bedrag van €70.000 bijdragen via de kinderopvangtoeslag. Dit 

wordt direct aan de ouders uitgekeerd. De uitgaven zijn berekend op ongeveer € 200.000,- 

met daarin een bijdrage voor het werk van het bestuur. 

- We ontvangen geld van de gemeente voor ouders die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage. 

- Daarnaast ontvangt een deel van de ouders kinderopvangtoeslag direct van de Rijksoverheid. 

Ook dit is een inkomensafhankelijke bijdrage. 

- Na een half jaar bekijken we de nieuwe financiële situatie, of deze juist en passend is en waar 

nodig, in gesprek met de ouders, we zaken aanpassen. Zeker vanuit de gemeente zijn nog 

veel onduidelijkheden. We gaan er vanuit dat hier dan ook duidelijkheid over is. 
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Gemeentelijke bijdrage 

Kinderopvangtoeslag 

Oude situatie: Inkomsten Vrije Speelklas Nieuwe situatie: Inkomsten Vrije Speelklas 



 

Voorbeelden 
2 dagen      
 Persoonlijke situatie   2 ouders  

waarvan 1 niet werkt  
 2 ouders  

die allebei werken  
 1 ouder  

die niet werkt  
 1 ouder  

die werkt  

 Inkomenssituatie  €                            46.000,00   €                        46.000,00   €                21.000,00   €         21.000,00  

 Uurtarief VSK   €                                    3,38   €                                9,25   €                        2,25   €                 9,25  

 Uurtarief belastingdienst / gemeente   €                                    7,45   €                                7,45   €                        7,45   €                 7,45  

 Vergoeding belastingdienst  79% 79% 94% 94% 

     
 Rekening van VSK aan ouders per maand   €                                  90,00   €                             246,67   €                      60,00   €              246,67  

 Kinderopvangtoeslag aan ouders per maand    €                             156,95    €              186,75  

 Gemeentelijke bijdrage aan VSK per maand   €                                117,71    €                    140,06   
 Maatschappelijke bijdrage van VSK per maand   €                                  38,96    €                      46,61   

     
 Netto bijdrage voor ouders per maand   €                                  90,00   €                              89,72   €                      60,00   €               59,92  

 Oude situatie   €                                110,00   €                             110,00   €                      70,00   €               70,00  

     
 3 dagen  

    

 Persoonlijke situatie   2 ouders  
waarvan 1 niet werkt  

 2 ouders  
die allebei werken  

 1 ouder  
die niet werkt  

 1 ouder  
die werkt  

 Inkomenssituatie   €                            46.000,00  €                        46.000,00   €                21.000,00   €         21.000,00  

 Uurtarief VSK   €                                    3,38   €                                9,25   €                        2,25   €                 9,25  

 Uurtarief belastingdienst / gemeente   €                                    7,45   €                                7,45   €                        7,45   €                 7,45  

 Vergoeding belastingdienst  79% 79% 94% 94% 

     
 Rekening van VSK aan ouders per maand   €                                135,00   €                             370,00   €                      90,00   €              370,00  

 Kinderopvangtoeslag aan ouders per maand    €                             235,42    €              280,12  

 Gemeentelijke bijdrage aan VSK per maand   €                                117,71    €                    140,06   
 Maatschappelijke bijdrage van VSK per maand   €                                117,29    €                    139,94   

     
 Netto bijdrage voor ouders per maand   €                                135,00   €                             134,58   €                      90,00   €               89,88  

 Oude situatie   €                                165,00   €                             165,00   €                    105,00   €              105,00  



 
 

 


