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Kinderdagverblijf Het Hummeltje 

Breedweer 2 
1541 AC Koog aan de Zaan 
telefoon: 075-61595333/0620747453 

 
y.pool2@upcmail.nl 
www.hummeltjeweb.nl 

 
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) met een kind op het Kinderdagverblijf Het Hummeltje 
 
Betreft: Nieuwsbrief 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ook 2019 is een jaar waarin weer nieuwe kwaliteitseisen vanuit het Rijk zijn opgelegd. Wij 
brengen ze nog even in ter herinnering: 
 

 Wijziging Beroepskracht-kind ratio (bkr) babyopvang 
 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
 Meer vaste gezichten op de groep 
 Geen vrijwilligers meer in plaats van professionals 
 drie-uursregeling 

 
Voor een klein kinderdagverblijf blijft het een grote opgave om aan de kwaliteitseisen te 
voldoen. Ook in 2019 zijn we er weer in geslaagd aan de eisen die het GGD stelt te voldoen 
(zie het inspectierapport op onze website). Hiervoor gaat mijn dank uit naar de leidsters, 
vrijwilligers en stagiaires die dit weer mogelijk hebben gemaakt. Nog steeds beschikken we 
over een vast, hecht en gezellig team! ook wil ik een dankwoord richten aan Corina 
Hulsman. Met de introductie van het pedagogisch beleidsmedewerker en coach in 2019 
heeft zij hier een grote rol gespeeld om dit samen met mij op te zetten en uit te werken. 
Volgend jaar werken wij dit verder uit en hoop ik dan zelf aan de slag te gaan, na het 
behalen van mij diploma. 

Regelmatig ontvangen we nieuwe aanmeldingen, waarbij we de ouders en kinderen helaas 
nog steeds moeten teleurstellen Ook dit jaar hebben wij geen klachten mogen ontvangen. 
Voor 2020 staan wij weer voldoende uitdagingen! samen met mijn team, de oudercommissie 
en u als ouder van de kinderen gaan wij de uitdaging weer aan. Heeft u ideeën, opmerkingen 
etc. laat het ons dan weten! Dan kunnen wij hiermee aan de slag! 

In deze nieuwsbrief worden onderstaande onderwerpen besproken: 
 Landelijke ontwikkelingen; 
 Nieuwe tarieven 2020 landelijk en KDV Het Hummeltje; 
 Zieke kinderen; 
 Hitteprotocol; 
 Vaccinatieplicht; 
 Kinderopvangtoeslag; 
 Overige zaken. 
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Landelijke ontwikkelingen 
Uit de miljoennota van het Rijk en de begroting SZW en OCW blijkt dat het kabinet niet van 
plan is om nieuwe investeringen te doen in de kinderopvang. Met het oog op de nieuwe wet 
IKK en alle haken en ogen die hieraan zitten is dit uiterst teleurstellend. Vanuit het 
Hummeltje was de hoop er op gevestigd dat het kabinet het belang zou erkennen van 
investeren in de jongste generatie. Juist nu het geld beschikbaar is, zou de regering moeten 
investeren in de ontwikkeling van onze jongste generatie en het ontzorgen van hun ouders. 
 
Wat zijn dan de verwachtingen van dit kabinet? 

 Het kabinet verwacht dat het gebruik van kinderopvang (en daarmee ook de 
uitgaven) in 2020 zullen toenemen doordat ouders geleidelijk op een beleidswijziging 
reageren. In latere jaren nemen de uitgaven vervolgens nog licht toe, met name als 
gevolg van een stijging van het gebruik van dagopvang.  

 Het kabinet verwacht verder dat het aantal kinderen in de opvang vooral in 2019 sterk 
zal toenemen als gevolg van de intensivering in de kinderopvangtoeslag en de 
gunstige conjuncturele ontwikkeling. De intensivering zal doorwerken op het gebruik 
in 2020. Het aantal uren per kind zal stijgen in 2019 en 2020 bij de dagopvang. 
 

Kern bij dit kabinet is nog altijd het bieden van financiële ondersteuning aan werkende 
ouders voor kinderopvang en het bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang. En dit terwijl 
het Hummeltje graag zou zien dat de regering erkent ‘dat kinderopvang meer is en nog meer 
moet zijn dan een arbeidsmarktinstrument, namelijk een op ontwikkeling gerichte 
voorzieningen voor kinderen, waarvoor investeren loont.’ 
 

Tarieven 2020 
De kosten van het Hummeltje bestaan voor circa 70% uit loonkosten en voor 30% uit overige 
kosten. Voor de prognose van de kostenstijging is de stijging van de loonkosten dus het 
meest relevant. Deze bestaan uit de salariskosten, periodieke loonsverhogingen, 
kostenveranderingen als gevolg van in- en uitstroom, pensioenpremie en sociale lasten.  
 
De opbouw van de kostenontwikkeling is als volgt opgebouwd: 
 
Salariskosten en andere cao-maatregelen 
Het CAO kinderopvang loopt tot en met 31 december 2019. Op dit moment zijn de CAO 
onderhandelingen nog niet afgerond. Voor de kostenprognose 2020 zijn de relevante 
componenten: eis FNV, verwachting CPB en de krapte op de arbeidsmarkt. Wij verwachten 
een kostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO Kinderopvang van 3,10%. Hierbij houden 
wij nog geen rekening met een aantal maatregelen die mogelijk kosteneffecten hebben uit de 
nieuwe wet “ de Wet arbeidsmarkt in balans” die per 1 januari 2020 in werking treedt. 
 
Periodieke loonsverhoging 
Voor zover personeelsleden nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten, krijgen ze er 
– in beginsel - elk jaar een periodiek bij. Wij schatten dit effect van de periodieke stijging in 
op +0,8% van de salariskosten. 
 
In- en uitstroom  
De loonkosten van het Hummeltje wordt beïnvloed door in- en uitstroom van personeel. Als 
er relatief oudere werknemers vertrekken en jongere werknemers voor in de plaats komen, 
leidt dat tot een daling van de gemiddelde loonkosten. In verband met de krapte op de 
arbeidsmarkt, verwachten wij echter dat in 2020 mensen uit alle leeftijdscategorieën 
aangetrokken zullen worden om de vacatures op te vullen. Er zal in dat geval geen dalend 
effect zijn op de gemiddelde loonkosten. De hoge schatting hiervoor is daarom +0,01%. 
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Pensioenpremie 2020 
De hoogte van de pensioenpremie voor 2020 is pas eind van dit jaar bekend. Bij gebrek aan 
betere gegevens gaan we voor deze prognose uit van de cijfers over het vorige jaar in de 
verwachting met de discussie over de rekenregels voor de pensioenfondsen voor 2020 dat 
de kans aanwezig is voor een hogere premie. De hogere waarde wordt daarom ingeschat op 
+0,1%. 
 
Sociale lasten werkgevers  
Vanaf 2020 vervalt de sectorindeling voor de WW-premie. De nieuwe WW-premie kent een 
hoge (flex werk) en een lage (vast werk) variant. Hiermee hangt ook de hoogte van de 
premie af. De kostenontwikkeling voor de sociale lasten werkgevers schatten wij in op 
+0,46%. 
 
Algemene kostenstijging 
Voor de prognose van de kostenstijgingen voor overige kosten, zoals huisvesting, energie, 
voeding en vervoer volgen wij de raming van het CPB van de inflatie voor 2020: 1,3%. 
Daarboven op komt nog een klein effect van de stijging van de BTW op o.a. voeding per 1 
januari 2019 van 6 naar 9%. Dit effect ramen wij op 0,1%. In totaal gaat het dan bij deze 
rubriek om een stijging van +2,4%. 
 
IKK-maatregelen  
Deze maatregelen zijn in  2018 en 2019 ingevoerd. Deze effecten specifieke kostenstijging is 
verwerkt in de tarieven. Deze stijging sluit bij nader inzien niet geheel aan bij de feitelijke 
kosten. Dit heeft te maken dat vrijwilligers in 2019 niet langer worden meegeteld in de 
beroepskracht-kind ratio (bkr). Er is gekozen om de inzet van de leidsters bij openings- en 
dagsluiting uit te breiden met 4,5 uur per week in 2020. Dit geeft een kosteneffect van +1%. 
 
Gewogen gemiddelde 
De kostenprognose is dan als volgt: 
 
Opbouw kostenprognose 2020   In %  
a. Loonkostenstijging  
Effect cao maatregelen 3,10% 
Effect periodieke loonsverhoging 0,80% 
Effect in- en uitstroom 0,01% 
Effect pensioenpremie 0,10% 
Effect sociale lasten werkgever 0,46% 

 4,47% 
b. Ontwikkeling overige kosten  
Materiele uitgaven 1,30% 
IKK: uren vrijwilligers naar vaste uren 1,00% 

 2,30% 
 
De totale kosten voor een kinderopvangorganisatie worden voor het grootste deel bepaald 
door de personele kosten (70%). Voor de algemene kosten resteert 30%. Door deze 
percentages toe te passen op de kostenstijgingen van 4,47% * 70% = 3,13% en 2,30% * 
30% = 0,69%, ontstaat een gewogen gemiddelde kostenstijging niveau van 3,82%. 
 
Landelijke uurtarieven kinderopvang 2020 
De maximum uurtarieven voor de kinderopvang worden volgend jaar naar verwachting met  
€ 0,15 verhoogd voor indexering (1,89%). Het maximum uurtarief wordt dan voor de 
dagopvang € 8,17 (2019: € 8,02). 
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Uurtarief kinderdagverblijf Het Hummeltje 2020 
Het Hummeltje heeft er voor gekozen om een tariefstijging van 3,82% door te voeren. Dit 
houdt geen gelijke tred met de maximale vergoeding van het uurtarief door het Rijk van         
€ 8,17. Voor kinderdagverblijf het Hummeltje geldt het volgende tarief vanaf 1 januari 2020:      
€ 8,03. Het tarief blijft hierdoor € 0,14 achter op de maximale vergoeding vanuit het rijk. In de 
bijlage vindt u het tarievenoverzicht 2020 terug. 
 

Zieke kinderen 
De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat kinderen ziek worden gebracht of iets onder de 
leden hebben, zoals diarree, ontstoken ogen en krentenbaard. Wij willen u er met klem op 
wijzen dat zieke kinderen de opvang niet kunnen bezoeken. Dit in het belang van het kind 
zelf, maar ook in het belang van de in de groep aanwezige kinderen en natuurlijk onze 
leidsters. 
 
Een kind is ziek als: 

 het koorts heeft (38 graden Celsius of hoger); 
 het zich niet meer kan handhaven in de groep, omdat het zich niet lekker voelt; 
 Als er sprake is van de een besmettelijke ziekte volgen wij de richtlijnen van de RIVM 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 

Als het kind thuis al 38 graden koorts heeft gelieve thuis te houden, en niet met zetpil te 
brengen! ook dient uw kind thuis te blijven als er sprake is van: 

- Spugen 
- Diarree 
- waterpokken 
- Hoofdluis 
- Krentenbaard 
- Ontstoken ogen. 
- Griep 
- Hand voet en mondziekte 
- Kinkhoest 
- Koortslip 
- Loopoor/oorontsteking 

 
In twijfelgevallen wordt het kind door de leidsters gericht geobserveerd: 

 Speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent? 
 Praat het kind zoals je gewend bent? 
 Reageert het op wat je zegt of doet? 
 Voelt het warm aan? 
 Huilt het vaker of langer dan anders? 
 Heeft het regelmatig een natte luier? 
 Gaat het naar de wc en wat is het resultaat? 
 Wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders? 
 Klaagt het kind over pijn? 

Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling 
dat leidsters een diagnose gaan stellen. Het gaat erom dat er besloten wordt of het kind op 
de groep kan blijven. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook 
rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen. Een kind dat zich ziek 
voelt en niet met het normale dagritme mee kan doen, kan beter niet op het Hummeltje 
blijven. Er zijn te weinig mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra 
aandacht te geven en een rustige omgeving te creëren die een ziek kind nodig heeft om 
weer beter te worden 
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Bereikbaarheid ouders 
Als een kind ziek wordt tijdens een dag op het Hummeltje, wordt er contact opgenomen met 
de ouders. Het is daarom van groot belang dat ouders goed bereikbaar zijn en dat zij 
eventuele wijzigingen van adres en/of telefoonnummers van privé en werk direct aan de 
leidsters op de groep doorgeven.  

Bij plaatsing van een kind op het Hummeltje wordt aan ouders gevraagd deze gegevens te 
vermelden op het inschrijvingsformulier. Wij begrijpen dat het voor de ouders soms moeilijk 
is om vrij te nemen van je werk, maar het is in belang van uw eigen kind. Indien ouders niet 
in staat zijn om zelf het kind bij ziekte op te halen en te verzorgen, moet er op de groep een 
telefoonnummer van een ander persoon (grootouders, buren, vaste oppas of een andere 
vervangende verzorger) aanwezig zijn. 

 In een kinderdagverblijf is door de vele contacten met andere kinderen en volwassenen een 
iets grotere kans op besmetting dan in de thuissituatie. 

 Van ouders wordt verwacht dat zij melden als hun kind ziek is. Dit graag voor 9.00 uur ’s 
morgens aan de groep door geven. 

Een kind kan weer op het Hummeltje komen als het hersteld is van zijn/haar ziekte. Een kind 
is niet beter als met medicijnen de koorts wordt onderdrukt. Bij vragen of twijfel kan overlegd 
worden met de leidsters of de leidinggevende. 

Calamiteitenverlof 
Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan is het mogelijk, 
afhankelijk of het in de cao is geregeld, calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het 
moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor u vrij 
moet nemen. Calamiteitenverlof geldt o.a. voor kinderen die ziek zijn en/of van het 
kinderdagverblijf gehaald moeten worden omdat zij ziek zijn. Overigens begrijpen wij dat 
deze wettelijke regeling in de praktijk niet altijd zo werkt. 

 
Lucht en warmte 
Luchtkwaliteit algemeen  
Het is primair een verantwoordelijkheid  van het Hummeltje om te voldoen aan de eisen  uit 
de wet kinderopvang en het bouwbesluit te voldoen. In 2019 monitoren wij constant de 
luchtkwaliteit waar de kinderen spelen en slapen. Het belang van schone en gezonde lucht 
onderschrijven wij hiermee. Dit is voor ons de reden geweest om in het slaapkamers bij de 
babybedjes de ramen te vervangen door schuif/kantelramen. Daarnaast beschikken wij over 
een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin wij de belangrijkste risico’s voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen beschrijven. Overigens is dit beleidsplan geheel 
vrijblijvend in te zien voor ouders als de GGD. 
 
Warmte/hitte 
In de zomer kan het behoorlijk warm worden, maar wanneer is er sprake van hitte? De regel 
is dat wanneer de temperatuur gelijk of boven de 25 °C is, er officieel gesproken wordt van 
hitte. Er is sprake van een hittegolf wanneer de temperatuur gedurende minimaal vijf dagen 
25 °C of hoger bedraagt. In geval van hitte is het noodzakelijk om de veiligheid van de 
kinderen te waarborgen door onderstaande maatregelen te treffen. Hiervoor hanteren wij het 
hitteprotocol. Een hoge temperatuur is onaangenaam om in te verblijven en heeft risico’s 
voor de gezondheid. Afgelopen twee jaren hebben wij het hitteprotocol ingesteld. Het 
instellen van het hitteprotocol vraagt veel van de leidsters, ouders en kinderen. Daar de 
temperaturen buiten als binnen onaangenaam zijn, gaan wij aankomend jaar testen om de 
binnenruimtes goed te ventileren en te koelen met een airco/cooler. De resultaten delen wij 
graag met u en de oudercommissie. 
 



 6

Vaccineren 
De vaccinatieplicht rondom de kinderdagverbllijven is op dit moment zeer actueel. Op een 
kinderdagverblijf zijn veel niet-immune kinderen: veel kinderen zijn op de leeftijd dat ze de 
beschermende antistoffen die via de moeder zijn overgedragen (maternale immuniteit) 
hebben verloren, maar nog te jong voor vaccinatie (vanaf 14 maanden oud). De 
vaccinatiegraad is dus op kinderdagverblijven aanzienlijk lager dan de landelijke 
vaccinatiegraad. 
 
Het risico op besmetting wordt vooral gevormd door de kans op introductie tijdens een 
mazelenuitbraak of vanuit het buitenland, die sterk afhangt van de contacten van de kinderen 
op het kinderdagverblijf met niet-gevaccineerde personen daarbuiten. 
 
Een vaccinatieplicht vindt het kabinet nog niet nodig: pas als de vaccinatiegraad in de 
toekomst onder een nog „nader in te stellen ondergrens” zakt (het ‘rode scenario’), gaat het 
kabinet regelen dat vaccinatie in de kinderopvang verplicht wordt. 
 
Vanuit het Hummeltje begrijpen wij dat deze wet een kleine oplossing is. Ondanks een wet, 
kunnen ouders verhaal halen bij een rechter: je tast diep in de privacy, met de vraag  of het 
voldoende effectief is om betere bescherming te regelen. Daarnaast is er sprake van 
schijnveiligheid: kinderen kunnen immers ook buiten de kinderopvang beschermd worden.  
 
Het Hummeltje kiest er voor door de dalende vaccinatiegraad en ouders de zekerheid te 
geven dat hun kind veilig is voor een verplichte vaccinatie. Bij de intake en 
aanmeldingsformulier zal hier expliciet naar worden gevraagd. 
 

Kinderopvangtoeslag 
De kinderopvangtoeslag is een door de overheid verstrekte tegemoetkoming voor ouders in 
de kosten voor de kinderopvang. Dit is zeker geen overbodige luxe. Door de hoge kosten 
voor levensonderhoud en huisvesting ligt het aantal tweeverdienersgezinnen in Nederland 
namelijk vrij hoog. Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen, berekenen en eventueel 
wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen 
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslage
n/inloggen_op_mijn_toeslagen). Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder meer af van 
hun inkomen en leefsituatie. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat wordt 
meegewogen in het besluit. 

Het is mogelijk om de kinderopvangtoeslag te ontvangen als jouw kind naar een 
geregistreerde dagopvang. Daarvoor moeten jij en je eventuele toeslagpartner wel aan een 
aantal eisen voldoen: 

 Je ontvangt al kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind of onderhoudt 
het kind in belangrijke mate. 

 Het kindercentrum moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP). 

 Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum. In het contract 
moeten bepaalde gegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan de uur prijs van de opvang 
en het aantal opvanguren per jaar. 

 Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. 
 Je werkt, studeert, volgt een traject om werk te vinden of volgt verplicht een 

inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw 
toeslagpartner. 
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Aan deze basisregels moet sowieso iedere aanvrager voldoen. Als je co-ouder bent, 
kinderopvang nodig hebt wegens sociale of medische redenen, werkloos wordt of een 
familielid als toeslagpartner hebt, kunnen er nog aanvullende regels voor de 
kinderopvangtoeslag gelden. 

Wij benoemen dit onderwerp nogmaals, met name voor de ouders die net nieuw zijn op het 
Hummeltje. Het blijkt dat één op de drie huishoudens - onbedoeld - te veel  
kinderopvangtoeslag aanvraagt. Gebleken is dat veel gezinnen een hoger inkomen hadden 
dan ze aan de Belastingdienst hadden opgegeven. De Belastingdienst gaat dit geld 
terughalen bij de burgers, waarbij het kan gaan om duizend tot tienduizenden euro’s. 
Nogmaals de kinderopvangtoeslag die je krijgt hangt van heel veel dingen af. Van je 
inkomen, van het aantal uren toeslag, van de kosten per uur. Dat zijn allerlei dingen die 
veranderen gedurende het jaar waardoor het bedrag waar je recht op hebt verandert. Dit 
wordt niet altijd bijgehouden, het is ook te ingewikkeld. Overigens is de Belastingdienst bezig 
voor de ouders een app kinderopvangtoeslag te ontwikkelen. Met deze app kunt u op een 
gemakkelijke manier uw opvanggegevens bekijken en wijzigen. Doe straks uw voordeel er 
mee, en kijk gedurende jet jaar goed of uw persoonlijke situatie is gewijzigd. Dat voorkomt 
vervellende situaties! 
 

Overige zaken 
Ouderavond 
Woensdagavond 13 november is er weer een ouderavond. Het programma bevat 
bovengenoemde onderdelen. Wij doen een beroep op uw vrije tijd, maar zien uw graag op 
deze avond verschijnen in het belang van uw eigen kind, onze leidsters en de interactie met 
andere ouders. Een lekkere versnapering is uiteraard aanwezig! 
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Bijlage : Tarievenoverzicht 2020 
Kinderdagverblijf   Aantal   Aantal   Aantal   Opvang  
 Het Hummeltje   openings   openings   openings   kosten  
 TARIEF 2020   uren per jaar   uren per maand*   uren per week   per maand  
5 dagen 2.730 228 52,50  €       1.827  
4 dagen 2.184 182 42,04  €       1.461  
3 dagen 1.638 137 31,50  €       1.096  
2 dagen 1.092 91 21,00  €           731  
Note:     
1. * gemiddeld aantal opvanguren per maand     
2. Uurprijs 2020: € 8,03     
4. Dagdeel: ochtend 07u30 - 13u00 en middag 13u00 - 18u00    
3. Uurprijs extra halve dagopvang: ochtend € 48,18  en middag € 40,15    

 
Bijlage : Kalenderoverzicht 2020 
 
Feestdagen waarop het Hummeltje gesloten is: 
 
Woensdag  1 januari    Nieuwjaarsdag  
Maandag 13 april    Tweede paasdag  
Maandag 27 april   Koningsdag 
Dinsdag 5 mei    Verplicht vrije dag 
Donderdag 21 mei    Hemelvaartsdag 
Vrijdag 22 mei     Dag na Hemelvaart 
Maandag 1 juni    Tweede pinksterdag 
Woensdag 25 december   Eerste kerstdag 
Donderdag 26 december  Tweede kerstdag 
 
Donderdag 5 december (Sinterklaasavond),dinsdag 24 december (kerstavond) 
en Dinsdag 31 december (oudejaarsavond) sluit kinderdagverblijf het Hummeltje om 16.00!! 
 
Leuk om te weten de verjaardagen van onze leidsters! 
 
5 maart     Hanneke  
3 april      Wendy  
7 juli   `   Jessica  
18 december     Yolanda 
13 februari     Patricia   
23 december     Lamia 
8 maart     Femke  
Andere dagen: 
 
Donderdag 17 september Leidsterdag!! 
 
BBQ (nader in te plannen) 
Uitje kinderen (nader in te plannen)    
 


