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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 in onze tarieven 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). 

 

De daling  bij het basis- en zorgeloospakket bso past bij het streven van SKO om ons 

tarief dichter bij het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag (KOT) te krijgen waardoor 

ouders netto minder betalen. Daarnaast hopen we zo de ouders die 40 weken afnemen 

over te halen om over te stappen. Ouders die 52 weken afnemen, betalen meer uren aan 

SKO. Maar ontvangen ook meer uren kinderopvangtoeslag. En als ons tarief dichter bij de 

KOT ligt betaal je netto minder. Kortweg: ouders goedkoper uit, SKO meer inkomsten.   

 

En als er maar genoeg ouders overstappen van het onderwijs naar basis of zorgeloos, 

hebben ook onze pedagogisch medewerkers er voordeel bij. Want doordat SKO meer uren 

betaald krijgt, kan de stichting - in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt - een 

goede werkgever blijven. We kiezen er daarom ook voor om vanaf heden geen contracten 

voor het onderwijspakket meer af te sluiten. (in de dagopvang is dit sinds 2019 al niet 

meer mogelijk)  

 

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

