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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) met een kind op het Kinderdagverblijf Het Hummeltje
Betreft: Nieuwsbrief 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit jaar zijn wij weer trots op wat wij gepresteerd hebben met het Hummeltje. De
bezetting is optimaal met de vervanging van Jessica en Zwart als vast oproepkracht.
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
van de ouders en voldoen we weer aan de eisen die het GGD stelt (zie inspectierapport op
onze website). Met alle kwaliteitseisen die vanaf 2017 vanuit het Rijk zijn opgelegd een top
prestatie! Maar…we zijn er nog niet, ook voor de periode 2019-2023 liggen er nog
maatregelen op de plank waar ons kinderdagverblijf aan moet voldoen. Het nieuwe
financieringsstelsel en de regels omtrent de buitenruimte zijn van de baan, in die zin dat er
wel verbetertrajecten opgestart worden.
We hebben een enthousiast team met vaste gezichten. Samen met de oudercommissie en u
als verzorgers willen wij ons door ontwikkelen. Heeft u ideeën, opmerkingen etc. laat het ons
dan weten! Dan kunnen wij hiermee aan de slag!
In deze nieuwsbrief worden onderstaande onderwerpen besproken:
 Nieuwe tarieven 2019 landelijk en KDV Het Hummeltje;
 Kinderopvang voor ouders goedkoper;
 Kwaliteit en nieuw toezicht kinderopvang (herijking kwaliteitsregels in het kader van
het nieuwe toezicht);
 Meldcode;
 Overige zaken.
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Tarieven 2019
Met de invoer van de nieuwe regels ingaande 2018 en doorlopend naar 2023 is ingezet om
de kwaliteit en zorg voor kinderen te verbeteren. Hiervoor zijn 21 nieuwe regels afgesproken
in het akkoord, Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK). De invoer van de nieuwe
regels kost geld en daarom steekt het kabinet extra geld in de kinderopvang. In 2018 is voor
de maatregelen IKK € 0,07 beschikbaar gesteld en voor 2019 € 0,27. Voor 2020 en verder is
het afwachten. Werkgevers of ouders gaan dus NIET de rekening betalen. Over de
ontwikkelingen IKK bent u in het najaar 2017 reeds geïnformeerd.
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 recent afgesloten CAO-akkoord (CAO 2018-2019) loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2019. Voor de kostenprognose 2019 zijn de relevante componenten: een
loonstijging van 2,25% per 1 april 2018 en van 3% per 1 januari 2019.. Verder zijn wij
genoodzaakt om vanaf 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten. Dit
effect zetten wij in op 1%. De doorwerking voor het kostenniveau 2019 is in totaal 2,25 +
3,00 + 1% = +6,25%
Periodieke loonsverhoging
Voor zover personeelsleden nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten, krijgen ze er
– in beginsel - elk jaar een periodiek bij. Het effect van een periodieke verhoging varieert van
2,2% - 3,1%. Als al het personeel een periodiek omhoog zou gaan, leidt dat tot een
kostenstijging van ca. 2,5% voor het gehele jaar. Aangezien een deel van het personeel al
aan het eind van hun salarisschaal zit, krijgt dit deel er geen periodiek bij krijgt en is het
totale effect op de kosten lager. Ervan uitgaande dat 30%-50% van het personeel een
periodiek stijgt, is het effect van de periodieke een stijging van +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 2019 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. In sommige regio’s kunnen de loonkosten zelfs
stijgen door de instroom van oudere werknemers als gevolg van de krapte op de
arbeidsmarkt. De hoge schatting hiervoor is daarom +0,3%.
Pensioenpremie 2019
De hoogte van de pensioenpremie voor 2019 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.
Over 2018 is de pensioenpremie voor werkgevers Zorg & Welzijn gelijk gebleven en die voor
het Arbeidsongeschiktheidspensioen met 0,2% gestegen. Omdat er bij de laatste in 2018
een franchise van € 20.450 geldt is het effect van deze stijging ongeveer +0,1%.
Sociale lasten werkgevers
Het totaal van de premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen gaat
(volgens de Juninota van het UWV) in 2019 met 2,4% omlaag t.o.v. 2018. De minister van
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SZW heeft echter de vrijheid hiervan af te wijken.5 Voorzichtigheidshalve wordt de totale
daling van de premies daarom geraamd binnen een bandbreedte van -1,0% tot 0,0% van de
loonkosten.
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 2019: 2,3%.
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
Het grootste deel van de kostenstijging 2019 heeft te maken met de IKK-maatregelen. Een
deel van deze is al per 1-1-2018 ingevoerd. Vanaf 1 januari 2019 komen daar nog een
tweetal maatregelen bij:
•
Aanpassing BKR: 1 leidster op 3 baby’s i.p.v. 4 baby’s;
•
Pedagogisch beleidsmedewerker (en coach).
Met name de invoering van de nieuwe BKR (beroepskracht-kind-ratio) voor babygroepen zal
voor de dagopvang tot een forse kostenstijging leiden. Omdat parallel daaraan ook de
maximaal subsidiabele uurprijzen van de kinderopvangtoeslag aangepast zullen worden, zal
de netto kostenstijging voor ouders gedeeltelijk daardoor opgevangen kunnen worden. In dit
onderdeel is ook rekening gehouden met de effecten voor overige opleidingseisen, het
structureel volgen van de ontwikkeling van het kind (kind-volg-systeem Pravoo) en de inzet
van een externe coach en kosten opleiding pedagogisch beleidsmedewerker/coach en
opleiding gespecialiseerd medewerker kinderopvang.
Gewogen gemiddelde
De kostenprognose is dan als volgt:
Opbouw kostenprognose 2019
a. Loonkostenstijging
Effect cao maatregelen + PBM/coach
Effect periodieke loonsverhoging/in- en
uitstroom en ziekteverzuim/vervanging
Effect pensioenpremie
Effect sociale lasten werkgever
b. IKK maatregelen
IKK: kostenstijging BKR 0 jarigen
IKK: pedagogisch
beleidsmedewerker/coach
IKK: volgen ontwikkeling kinderen/VGA
IKK: Overige opleidingseisen
c. Ontwikkeling overige kosten
Materiele uitgaven
Stijging BTW

In %
6,25%
1,40%
0,10%
-1,00%
6,75%
4,68%
1,10%
0,83%
1,00%
7,61%
2,30%
0,10%
2,40%

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 14,36% * 70% = 10,05% en 2,40% *
30% = 0,72%, ontstaat een gewogen gemiddelde kostenstijging niveau van 10,77%.
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Landelijke uurtarieven kinderopvang 2019
De maximum uurtarieven voor de kinderopvang worden volgend jaar naar verwachting met
€ 0,27 verhoogd voor maatregelen uit de nieuwe wet IKK en € 0,30 aan indexering. Het
maximum uurtarief wordt dan voor de dagopvang € 8,02 (2018: € 7,45).
Uurtarief kinderdagverblijf Het Hummeltje 2019
Het Hummeltje heeft er voor gekozen om een tariefstijging van 10,77% door te voeren. Dit
houdt geen gelijke tred met de maximale vergoeding van het uurtarief door het Rijk van
€ 8,02. Voor kinderdagverblijf het Hummeltje geldt het volgende tarief vanaf 1 januari 2019:
€ 7,73. Het tarief blijft hierdoor € 0,29 achter op de maximale vergoeding vanuit het rijk. In de
bijlage vindt u het tarievenoverzicht 2019 terug.

Kinderopvang voor ouders goedkoper
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de kinderopvang gaan er vanaf 1 januari
2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan
kinderopvang. Wie gaat werken of meer gaat werken, moet ook meer geld overhouden. Het
kabinet verhoogd daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met € 248 miljoen per
jaar. De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van
€ 7,45 per uur naar € 8,02 per uur (zie ook hierboven).
Kinderopvang moet van goede kwaliteit zijn. Daarom gaan er 1 januari 2019 nieuwe
kwaliteitseisen in. Een hogere kwaliteit leidt hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom
verhoogd het kabinet de vergoeding per uur (hierop is vooruitlopend al in 2017 geld
gereserveerd). Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers
gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed
krijgen van de kinderopvangtoeslag. Ondanks het feit dat de kosten van de
kwaliteitsverhogende maatregelen kunnen verschillen per organisatie (zeker kleine
aanbieders komen duurder uit): 37 procent kan een kostenstijging van meer dan 10 procent
tegemoet zien, is het kabinet van mening dat de compensatie gemiddeld genomen
toereikend is.
Alle inkomens profiteren
Ouders met een verzamelinkomen van € 50.000 (circa anderhalf keer modaal) en met één
kind op de dagopvang krijgen straks ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats
van de huidige 77% Voor ouders met de laagste inkomens is het van belang dat het voor
hen nog meer loont om te gaan werken vanuit een bijstandsuitkering. Daarom gaan de
toeslagpercentages voor hen ook omhoog en wordt het voor hen nog aantrekkelijker om aan
de slag te gaan en kinderen naar de kinderopvang te brengen. Ouders met een
verzamelinkomen van € 23.000 krijgen straks 96% van de maximum uurprijs vergoed in
plaats van 94% voor het eerste kind op de dagopvang. Het toetsingsinkomen waarvoor de
minimale vergoeding van 33,3% geldt, is verhoogd van ruim € 101.000 naar bijna € 124.000.
Dat betekent dat de mensen met een inkomen daartussen een hogere toeslagpercentage
krijgen.
Let wel: dit betekent natuurlijk wel dat ouders (ongeacht inkomen) het bedrag dat boven dit
uurtarief komt volledig zelf moeten betalen. Dit geldt overigens NIET voor het Hummeltje
(tarief KDV het Hummeltje € 7,73 en vergoeding Rijk € 8,02).
Kinderbijslag en kindgebonden budget ook omhoog
De investeringen in kinderopvang zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat
dit Kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt
ook het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa € 250 miljoen. Daarnaast
wordt vanaf 2020 het kindgebonden budget voor ouders met middeninkomens
geïntensiveerd met bijna € 500 miljoen.
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Kwaliteit en nieuwe toezicht kinderopvang per 1 januari 2019
Wijziging Beroepskracht-kindratio (bkr) babyopvang
De belangrijkste maatregel is dat per januari 2019 de bkr voor 0-jarigen wordt gewijzigd. De
bkr voor baby’s tot 1 jaar wordt vanaf 1 januari 2019 drie baby’s op één pedagogisch
medewerker. Nu is dat nog vier baby’s op één pedagogisch medewerker. Dat betekent dus
hogere personeelskosten.
De bkr hangt af van het pedagogische beleid (horizontale groepen en/of verticale groepen),
het aantal kindplaatsen, het aantal stamgroepen, de leeftijdsopbouw van de kinderen op de
locatie, de grootte van stam groepsruimtes, de eventuele mogelijkheid om het aantal
kindplaatsen op de locatie uit te breiden, et cetera.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Dit is de andere belangrijke verandering per 1 januari 2019. Op ieder kinderdagverblijf moet
ook een HBO-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker (PBM’er) worden ingezet. De
PBM’er moet jaarlijks een aantal uren worden ingezet voor het coachen van de pedagogisch
medewerkers, het vorm geven van het pedagogisch beleid en de implementatie van dit
beleid. Hoeveel uur per locatie dit is wordt bepaald door de volgende formule: (50 uur x het
aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers). Het kindercentrum
bepaalt zelf wanneer de PBM’er op de vestiging(en) ingezet wordt. Elke pedagogisch
medewerker krijgt coaching. Het is mogelijk om de PBM’er als die op de groep staat als
pedagogisch coach, formatief in te zetten. De PBM’er telt dan mee voor de BKR.
Hoe, waarvoor en wanneer de PBM’er wordt ingezet moet schriftelijk worden vastgelegd.
Alle beroepskrachten krijgen recht op ‘coaching-on-the-job’ door een pedagogisch coach of
beleidsmedewerker. Deze pedagogisch coach of beleidsmedewerker wordt ook ingezet voor
het maken van pedagogisch beleid.
Voor kleinere kindercentra is het belangrijk om te weten dat deze PBM’er niet per se in (loondienst) hoeft te worden genomen. Het Hummeltje kiest ervoor om interne een
beleidsmedewerker/coach in te zetten door interne scholing en externe begeleiding voor het
1e jaar.
Meer vaste gezichten op de groep
Er komen maximaal 2 – in plaats van 3- vast gezichten voor baby’s in horizontale en
verticale groepen, waarvan altijd een vast gezicht op de groep van de baby staat op het
moment dat het kind aanwezig is. Voor alle kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de
groep van belang, maar voor baby’s is dit extra belangrijk. Het gaat hierbij om maximaal
twee vaste gezichten per baby, zodat de hechting goed verloopt. Dus één van die twee moet
op de groep staan als deze baby er is. Daarnaast kunnen er andere collega’s aanwezig, die
weer voor andere baby’s een vast gezicht kunnen zijn.
Geen vrijwilligers meer in plaats van professionals
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de kinderopvang. De inzet van vrijwilligers mag niet
ten koste gaan van de inzet van professionals. Vrijwilligers mogen daarom niet langer
meegeteld worden in de beroepskracht-kindratio (bkr). Ze mogen wel extra boven de
formatie worden ingezet.
3-uursregeling
De regeling voor het afwijken van de beroepskracht-kindratio (bkr) voor de kinderopvang die
tenminste 10 uur opvang bieden, wordt gewijzigd. De start van de 3 uur waarop mag worden
afgeweken is niet langer afhankelijk van het (op dat moment) aantal aanwezige kinderen. De
begin- en eindtijd moet van tevoren in het pedagogisch beleidsplan worden vastgelegd. Dit
geldt ook voor de exacte tijden waarop niet wordt afgeweken van de BKR. Met de nieuwe
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regels wordt het voor ouders en medewerkers duidelijker wanneer er minder PM’ers op de
groep staan. Dit is dan ook beter te controleren door medewerkers en ouders en te
inspecteren door de GGD.

Meldcode
Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen de kinderopvang werken met een
afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. Want er wordt nog altijd te weinig
ingegrepen en té vaak worden signalen van kindermishandeling gemist. De meldcode helpt
professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De
code bestaat uit de volgende 5 stappen:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

In kaart brengen van signalen
Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
Gesprek met de betrokkene(n)
Wegen (per 1 januari 2019: a.d.h.v. afwegingskader)
Beslissen: melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen

Afwegingskader
Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de sector kinderopvang verplicht te werken
met het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Daarin staat beschreven welke situaties
de veiligheid van kinderen zodanig bedreigen dat melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk
is. Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt dankzij dit afwegingskader
minder vrijblijvend. Bijgevoegde link geeft meer duidelijkheid over het afwegingskader in de
meldcode https://www.youtube.com/watch?v=IR5Cr0k5fPU.

Overige zaken
Ouderavond
Dinsdagavond 30 Oktober is er weer een ouderavond. Het programma bevat
bovengenoemde onderdelen.
Jaarkalender 2019
Op onze website www.hummeltjeweb.nl staat online onder het kopje prikbord onze
jaarkalender voor 2019. Deze zal vanaf januari 2019 geplaatst worden. Dit overzicht bevat
o.a. datums van verjaardagen, uitjes en feestdagen. In de bijlage is het kalenderoverzicht
toegevoegd.
Voor 2018 geldt dat kinderdagverblijf het Hummeltje woensdag 5 december (pakjesavond)
Maandag 24 december(kerstavond)en Maandag 31 december (oudejaarsavond) om 16.00
haar deuren sluit!!
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Bijlage : Tarievenoverzicht 2019
Kinderdagverblijf
Het Hummeltje
TARIEF 2019
5 dagen
4 dagen
3 dagen
2 dagen

Aantal
openings
uren per jaar
2.730
2.184
1.638
1.092

Aantal
openings
uren per maand*
228
182
137
91

Aantal
openings
uren per week
52,50
42,04
31,50
21,00

Opvang
kosten
per maand
€
1.759
€
1.407
€
1.055
€
703

Note:
1. * gemiddeld aantal opvanguren per maand
2. Uurprijs 2019 € 7,73
4. Dagdeel: ochtend 07u30 - 13u30 en middag 13u00 - 18u00
3. Uurprijs extra halve dagopvang: ochtend € 46,56 en middag € 38,65
4. Uurpijs extra hele dagopvang: € 81,17

Bijlage : Kalenderoverzicht 2019
Feestdagen waarop het Hummeltje gesloten is:
Dinsdag 1 januari
Maandag 22 april
Zaterdag 27 april
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december

Nieuwjaarsdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Eerste kerstdag
Tweede kerstdag

Donderdag 5 december (Sinterklaasavond),dinsdag 24 december (kerstavond)
en Dinsdag 31 december (oudejaarsavond) sluit kinderdagverblijf het Hummeltje om 16.00!!
De vakanties voor 2019 zijn als volgt:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

16 februari tot 24 februari
30 april tot 8 mei
13 juli t/m 25 augustus
19 oktober tot 27 oktober
21 december t/m 5 januari

Leuk om te weten de verjaardagen van onze leidsters!
05 maart
03 april
07 juli
`
18 december
13 februari

Hanneke
Wendy
Jessica
Yolanda
Patricia

Andere dagen:
Donderdag 19 september Leidsterdag!!
juli BBQ (nader in te plannen)
juni Uitje kinderen (nader in te plannen)
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