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Vanaf 1 januari 2021 wijzigen onze tarieven. Jaarlijks past SKO haar tarieven aan op basis 

van een aantal belangrijke indicatoren, zoals de cao kinderopvang, huurverhogingen, 

inflatie en de kostenprognoses voor 2021 vanuit onze branchevereniging. De nieuwe 

tarieven gelden tot 1 januari 2022. In de bijlagen vind je een overzicht van de nieuwe 

tarieven. 

 

SKO uurtarieven 2021 

Dagopvang en peuterspeelzaal 
 Zorgeloospakket dagopvang en peuterspeelzaal wordt € 8,45. Dit is een stijging 

van 3,6% (hiermee blijven we onder het maximum tarief kinderopvangtoeslag). 

 Onderwijspakket dagopvang (40 weken) wordt € 9,50. Dit is een stijging van 5%.  

BSO 
 Zorgeloospakket bso (52 weken) wordt € 7,60. Dit is een prijsdaling van 2%.  

 Basispakket bso (52 weken) wordt € 7,45. Dit is een prijsdaling van 2%. 

 Onderwijspakket bso (40 weken) wordt € 9,10. Dit is een prijsstijging van 5%. 

 

De stijgingen zijn in lijn met onze tariefwijzigingen in eerdere jaren en gemiddeld in de 

branche. De centrale oudercommissie heeft een instemmend advies afgegeven. Via de 

rekentool op onze website, de app van de belastingdienst en de pagina Mijn Toeslagen 

kun je een precieze berekening maken. Bij de belastingdienst moet je de nieuwe 

uurtarieven voor 2021 nog wel zelf aanpassen. Doe dit tijdig doch uiterlijk voor 1 januari 

(de overheid betaald de toeslag vooruit en wij factureren achteraf).  

Waarom een prijsdaling voor het bso basis- en zorgeloospakket? 

Prijsbewustzijn is voor een derde van onze BSO ouders een grote motivatie om te kiezen 

voor een 40 weken pakket. Omdat je kind minder of niet in de vakanties komt en je 

daarvoor niet wilt betalen. Dat snappen we. Maar voor SKO is het 40 weken pakket 

minder gunstig. In overleg met de Ouder Commissies kennen de 40 weken pakketten 

daarom sinds 2019 een hogere prijsstijging dan de 52 weken pakketten; om ouders zo te 

motiveren om over te stappen. 

 

Voor de ouders die de overstap nog niet gedaan hebben willen we het aantrekkelijker 

maken om alsnog over te stappen. Dus zijn we gaan zoeken naar win-win situatie voor 

zowel jullie als SKO. En positief verrassend biedt een prijsdaling van 2% voor het basis- 

en zorgeloospakket de oplossing. Positief want op die manier hebben alle BSO ouders – 

zowel de ouders die al zo’n pakket hebben als jullie wanneer jullie overstappen – 

voordeel. En in zo’n gek jaar als dit een mooie afsluiting als de opvang niet duurder maar 

juist goedkoper wordt!  

https://sko-oegstgeest.nl/peuterspeelzaal/bereken-netto-maandkosten/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen


 

Hoe kan dat denk je misschien? Eigenlijk is het heel logisch: je krijgt weliswaar een 

hogere factuur van SKO bij een 52 weken pakket, maar je ontvangt ook een stuk meer 

kinderopvangtoeslag. En omdat ons BSO uurtarief in 2021 dichter bij het maximum KOT 

uurtarief komt te liggen ga je netto minder betalen. En het biedt gemak omdat je kind dus 

ook op zijn/haar dag in de vakanties welkom is. Zonder geregel, zonder aanvraag van 

extra vakantiedagen. Handig nu er in vakanties minder op grootouders teruggevallen kan 

worden. 

 

Concreet: 
 Voor een bso dag binnen het onderwijspakket 2021 betaal je per opvangdag per 

maand altijd minimaal € 30,39 zelf. Ongeacht hoeveel toeslag je ontvangt. Je kind 

komt dan niet in de vakanties. 

 Bij het basispakket is dat een stuk minder: € 11,45 per opvangdag per maand.  

En dan mag je kind ook op zijn/haar vaste dag dus wel in de vakantie komen. 

 Dus voor minder geld meer kinderopvang bij het basis- en zorgeloospakket.  

 

Let op: alleen voor de hoogste inkomens geldt dit niet op als je 1 kind op de opvang hebt. 

Maar als je meer kinderen op de opvang hebt of in de vakanties 1 tot 2 weken opvang 

afneemt wel weer. Zie onze rekentool op de website of het document netto kosten per 

inkomensgroep voor jouw persoonlijke voordeel.  

 

Overstappen naar een ander pakket 

We hopen dat zoveel mogelijk ouders met een 40 weken pakket - of ouders die nu een 

combinatie hadden -  gaan overstappen naar een ander pakket (basis of zorgeloos). Met 

deze extra uren kunnen we voor een lagere prijs de kwaliteit blijven bieden die jullie van 

ons gewend zijn. En waarderen. Ook kunnen we op deze manier onze concurrentie positie 

verbeteren. Dat is goed voor de toekomst voor ons als stichting (zonder winstoogmerk) in 

economisch minder zekere tijden; voor iedereen die bij ons werkt en voor iedereen die 

opvang afneemt / geniet. Zo kunnen we samen Oegstgeest nog beter en fijner maken! Ons 

motto voor 2021 is dan ook niet voor niets #samensko. Immers…. It takes a village to raise 

a child!  

 

Wil je overstappen naar een ander pakket? Vraag dan tijdig je nieuwe contract aan bij 

onze klantenservice via info@sko-oegstgeest.nl. Je kunt dan met je gegevens uit dat 

contract ook meteen je kinderopvangtoeslag voor 2021 regelen en dan krijg je het al per 

eind december 2020 gestort. Wil je ondanks de prijsstijging toch het schoolwekenpakket 

houden, dan hoef je alleen het uurtarief aan te passen via Mijn Toeslagen van de 

belastingdienst 
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