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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) met een kind op het Kinderdagverblijf Het Hummeltje
Betreft: Nieuwsbrief 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In 2021 is er veel gebeurd in de kinderopvang: kinderdagverblijven die dicht moesten i.v.m.
de coronacrisis en alleen open waren voor noodopvang, de toegankelijkheid van
kinderopvang voor lagere inkomens die op de tocht staat omdat voor steeds meer ouders
een deel van de kosten niet gedekt wordt door de kinderopvangtoeslag, aanscherping van
de kwaliteitseisen als gevolg van de Wet IKK (o.a. werken met baby’s en minimum
taalniveau 3F), de toeslagenaffaire, de krapte op de arbeidsmarkt waardoor sommige
kinderdagverblijven op bepaalde dagen dicht blijven en de huidige babyboom als gevolg van
de coronacrisis die leiden tot oplopende wachtlijsten voor ouders.
Al met al een jaar waarin veel is gebeurd en waar we als klein kinderdagverblijf alert moeten
reageren op de eisen en ontwikkelingen die steeds op ons afkomen. Ook dit jaar is het weer
gelukt om met een vast, hecht en gezellig team samen te werken en te voldoen aan de
kwaliteitseisen. Dit betekent dat we ook in 2021 er weer in zijn 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, stagiaires en de oudercommissie die dit weer mogelijk hebben
gemaakt!
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 2021 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 2022 landelijk en KDV Het Hummeltje;
 Corona;
 Zieke kinderen;
 Bitcare: ouderportaal;
 Verbetertraject kinderopvangtoeslag;
 Overige zaken.

1

Landelijke ontwikkelingen
De huidige ontwikkelingen en de vraag om het (voorlopige) maximum uurtarief voor 2022 bij
te stellen naar een realistische stijging is wat wij als kinderopvang zien wat nu noodzakelijk
is. Landelijk blijkt dat alle kinderopvanginstellingen tariefstijgingen moeten doorvoeren die
ouders niet gecompenseerd zien in een hogere kinderopvangtoeslag, omdat ouders het deel
dat boven de maximum uurtarief uitkomt netto moet betalen. Met name voor de lagere
inkomens is dit voelbaar, omdat iedere cent boven het door de overheid gestelde maximum
uurtarief, 100% door de ouders betaald moeten worden. Wij begrijpen dat de vergoeding van
de eigen bijdrage in coronatijd een beslag heeft gelegd op de rijksbegroting, maar om geen
nieuwe investeringen te doen in de kinderopvang is volgens ons uit den boze. Met het oog
op de nieuwe wet IKK en alle haken en ogen die hieraan zitten is dit uiterst teleurstellend.
Juist nu het geld beschikbaar is, zou de regering moeten investeren in de ontwikkeling van
onze jongste generatie en het ontzorgen van hun ouders.
Vanuit het Hummeltje zien wij een duidelijke kostenontwikkeling waar het Rijk niet meer dan
€ 0,04 (0,51%) voor 2022 wil vergoeden: denk o.a. de stijgende energieprijzen, inflatiestijging
op materiele uitgaven (o.a. huisvesting, voeding) en hogere loonkosten (o.a. Cao en
pensioen). In tegenstelling tot voorafgaande jaren loopt de overheid nu met het uurtarief voor
2022 volledig uit de pas met de verwachte kostenontwikkeling en ontkomen wij er niet om
ons uurtarief meer te laten stijgen dan het uiteindelijke uurtarief van het Rijk. Wij vinden dit
uiterst teleurstellend, omdat we altijd in staat zijn geweest om onder het tarief van het Rijk te
blijven en zodoende te voorkomen dat ouders met extra kosten worden opgezadeld.
Landelijk gezien zien we dezelfde trend dat bijna alle kinderdagverblijven een hoger uurtarief
zullen vragen in 2022. Dit in tegenstelling tot de wens en de uitgesproken intentie van de
politiek: gratis kinderopvang, blijkt dat de kinderopvang in 2022 niet betaalbaarder wordt,
maar juist duurder voor ouders.
Het Hummeltje vindt dat de bijdrage van de overheid omhoog moet. Daarvoor is een
herijking nodig van de maximum uurprijzen op basis van de reële kostprijs van kinderopvang
en de werkelijke tarieven die kinderopvangorganisaties (moeten) hanteren. In de coronacrisis
is duidelijk geworden hoe flexibel en wendbaar de kinderopvang kan inspelen op snel
veranderende omstandigheden, en hoe belangrijk de kinderopvang is om Nederland
draaiende te houden. Het is belangrijk dat de kinderopvang niet is voorbehouden aan hen
die zich het kunnen veroorloven, maar breed toegankelijk is voor alle inkomens.

Tarieven 2022
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
De nu geldende cao Kinderopvang loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.
Opbouw is als volgt:
 Per 1 juli 2021 stijgen de salarissen met 0,5% en ontvangt de medewerker in september
2021 een eenmalige uitkering van 0,5%
 Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 1,0% en per 1 september 2022 stijgen de
salarissen met 0,5%.
 De eindejaarsuitkering wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 2% naar 3%. Deze wordt
in december van elk kalenderjaar uitbetaald.
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Het totale kosteneffect van de salarismaatregelen voor 2022 is 1,84%. Met de extra kosten
als gevolg van toename van het aantal niet-groep gebonden uren, de eventuele
kostenstijgingen als gevolg van de aanpassing van de jaarurensystematiek en het
aanvullend geboorteverlof is geen rekening gehouden in ons uurtarief.
Periodieke loonsverhoging, in- en uitstroom, pensioenpremie en sociale lasten
Voor zover personeelsleden nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten, krijgen ze er
– in beginsel - elk jaar een periodiek bij. De loonkosten van het Hummeltje wordt niet
beïnvloed door in- en uitstroom van personeel. Wij verwachten voor 2022 hierop geen
mutaties. De hoogte van de pensioenpremie voor 2022 is pas eind van dit jaar bekend.
Voor al deze onderdelen inclusief een lichte stijging van de sociale lasten schatten wij dit
effect voor al deze onderdelen in op 1,65%.
Algemene kostenstijging
Voor de prognose van de kostenstijgingen voor overige kosten, zoals huisvesting, energie,
luiers, en voeding volgen wij de raming van het CPB van de inflatie voor 2022: 1,8%. Vanaf 1
januari zijn de luiers bij de kinderopvang inbegrepen. U hoeft geen eigen luiers meer mee te
nemen.
Gewogen gemiddelde
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 3,49% * 70% = 2,44% en 1,80% *
30% = 0,54%, ontstaat een gewogen gemiddelde kostenstijging niveau van 2,98%.
Landelijke uurtarieven kinderopvang 2022
De maximum uurtarieven voor de kinderopvang worden volgend jaar naar verwachting met
€ 0,04 verhoogd voor indexering (0,47%). Het maximum uurtarief wordt dan voor de
dagopvang € 8,50 (2021: € 8,46).
Uurtarief kinderdagverblijf Het Hummeltje 2022
Het Hummeltje heeft er voor gekozen om een tariefstijging van 2,98% door te voeren. Dit
houdt geen gelijke tred met de maximale vergoeding van het uurtarief door het Rijk van
€ 8,50. Voor kinderdagverblijf het Hummeltje geldt het volgende tarief vanaf 1 januari 2022:
€ 8,63.
Het tarief blijft hierdoor € 0,13 achter op de maximale vergoeding vanuit het Rijk. In de
bijlage vindt u het tarievenoverzicht 2022 terug.
Zoals u van ons gewend bent werken wij met een contract voor bepaalde tijd. In de
dagopvang is dit tot aan de vierde verjaardag van uw kind. Eind november ontvangt u een
nieuw contract met dit tarief voor 2022 en worden de gemaakte afspraken tussen u en het
Hummeltje vastgelegd. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u dit contract
nodig. Dat contract bestaat uit meerdere onderdelen:
 de (plaatsing)overeenkomst;
 de algemene voorwaarden;
 het beschreven aanbod.
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Zieke kinderen
Wij willen u er nogmaals op attenderen, dat zieke kinderen de opvang niet mogen 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);
 Als er sprake is van de een besmettelijke ziekte volgen wij onze eigen richtlijnen uit
het huishoudelijk reglement (deze kunnen afwijken van de GGD). De reden is dat wij
een klein kinderdagverblijf zijn en geen groepen kunnen samenvoegen en bij ziekte
van de leidsters mogelijk de groep moeten sluiten. Een ziekte uitbraak proberen we
hiermee te voorkomen.
 Na ziekte dient het kind minstens 24 koortsvrij te zijn, voordat het weer naar de
opvang mag komen.
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, hoort thuis in een rustige omgeving te
zijn met de noodzakelijke extra aandacht van de ouders.
Bereikbaarheid ouders
Als een kind ziek wordt gedurende de 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. Dit kan straks ook in de Bitcare app worden doorgegeven!
(zie hieronder).

Corona
We merkten dat een kind met of zonder klachten het uitgangspunt is voor veel ouders en
professionals bij het gebruik van de beslisboom. Om daar beter bij aan te sluiten is de
beslisboom aangepast: je begint met het bepalen of een kind klachten heeft die passen bij
corona (grijze blok). Daarna volg je de route die voor het betreffende kind van toepassing is.
Een andere aanpassing in de beslisboom is de wijziging van de quarantaine-regels voor
kinderen van 0 t/m 3 jaar. De actuele Nederlands boom is van 18 oktober, de Engelse boom
is van 20 oktober 2021.
Downloadlinkjes:
0 jaar t/m groep 8: boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8boinkajnrivm.pdf
0 jaar t/m groep 8 in het Engels: boink.info/stream/decision-tree-nasal-cold-child-age-0group-8-primary-boink-ajn-rivm
Kinderen van 0 t/m 3 jaar hoeven per 15 oktober niet meer in quarantaine als zij een
huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Dit
geldt voor contact zowel binnen als buiten de kinderopvang. Wel krijgen zij het advies om
tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon contact met personen met
een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan
van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD. Het kabinet heeft het OMT
advies overgenomen om de quarantaine voor kinderen jonger dan 4 jaar te laten vervallen,
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ongeacht of zij huishoud- of nauw contact zijn, omdat deze kinderen een erg kleine rol
spelen in de transmissie van het coronavirus. Uk kunt het protocol downloaden door op
bijgaande link te klikken protocol kinderopvang & corona.

Bitcare: ouderportaal

Momenteel maken wij gebruik van een softwaresysteem genaamd ‘Bitcare’. Op dit moment
werken onze leidsters samen met een tweetal testouders met de ouderapp. Met behulp van
deze online dienst willen wij de communicatie met u als ouder/verzorger nog verder
optimaliseren. Rond half november willen wij ´live´ gaan met alle ouders.
Wat kunt u verwachten?
Met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s online met u gedeeld. Via de app
en website kunt u zien hoe laat uw kind heeft geslapen, gegeten en gedronken en welke
leuke activiteiten er met de kinderen zijn ondernomen. Ook kunt u de planning bekijken en
verzoeken indienen omtrent vakanties, ziekte, extra dagen en ruildagen. Daarnaast kunt u
chatten met leidsters op de groep. Met Bitcare blijft u altijd op de hoogte van alle
gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind(eren). Zo kunt u zorgeloos werken en hoeft u
niets te missen!
In eerste instantie ontvang u brief, handleiding en spelregels voor het ouderportaal. Om
uiteindelijk met Bitcare te kunnen starten ontvangt u per e-mail een persoonlijke uitnodiging
van ons om toegang te krijgen. Zodra u deze uitnodiging heeft geaccepteerd kunt u de app
downloaden. Als u zich heeft aangemeld kunt u vervolgens de dagelijkse activiteiten van uw
kind(eren) raadplegen via de app voor uw smartphone en/of tablets. Deze app kunt u vinden
in de App Store/Google Play Store onder de naam ‘Bitcare voor ouders’. Daarnaast kunt u
het digitale dagboekje, het contract, documenten en facturen inzien via het Bitcare
ouderportaal: https://app.bitcare.com.
In de volgende video vindt een uitleg voor ouders over de bitcare app.
https://youtu.be/SWtvIFp7iug

Verbetertraject kinderopvangtoeslag
Om het systeem van de kinderopvangtoeslag te verbeteren, geven kinderopvangorganisaties
al geruime tijd opvanggegevens van ouders door aan Belastingdienst. Deze gegevens
worden gebruikt voor een dubbelcheck van de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen.
Zo proberen we te voorkomen dat u later veel toeslag moeten terugbetalen. Deze
dubbelcheck blijkt al de nodige resultaten te hebben opgeleverd. Van januari tot en met mei
2021 hebben ruim 12.000 ouders een brief of een bericht in de Kinderopvangtoeslag app
ontvangen. Ruim 2.600 ouders hebben na ontvangst van het bericht het jaarbedrag van de
kinderopvangtoeslag voor gemiddeld € 977 naar beneden bijgesteld. Goede resultaten dus!
Overigens heeft de Belastingdienst voor de ouders een app kinderopvangtoeslag ontwikkeld.
Met deze app kunt u op een gemakkelijke manier uw opvanggegevens bekijken en wijzigen.
Doe uw voordeel er mee, en kijk gedurende het jaar goed of uw persoonlijke situatie is
gewijzigd. Dat voorkomt vervelende situaties! Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden
in de App Store en voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.
Een ander onderdeel van het verbetertraject kinderopvangtoeslag is dat bepaalde ouders
persoonlijke begeleiding kunnen krijgen van Belastingdienst bij het aanvragen van toeslag of
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het doorgeven van wijzigingen. Ook hier zijn goede resultaten op geboekt. Wilt u graag
persoonlijke begeleiding van Belastingdienst/Toeslagen voor de kinderopvangtoeslag? Dan
kunt u dit via de eigenaresse Yolanda Pool aanvragen.

Overige zaken
Ouderavond
Deze staat gepland op maandag 15 november en zal fysiek plaatsvinden op de Breedweer
2. Wij zien u graag daar met een drankje en een versnapering.
Op woensdag 24 november komt de fotograaf weer bij ons langs.
Gratis kinderopvang
Landelijk zien we dat de politieke partijen het graag hebben over gratis kinderopvang.
Gezien de stroeve kabinetsformatie zal dat zeker niet in 2022 gaan plaats vinden. Hoewel
het een kwestie van tijd is, zijn er nog flinke hobbels te nemen voordat gratis kinderopvang
gerealiseerd kan worden. Denk aan het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel om
al deze kinderen op te vangen. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een
tekort aan personeel. Daarnaast zijn er nog de kosten. Het Centraal Planbureau (CPB) raamt
de kosten voor vier dagen gratis kinderopvang (zowel dagopvang als buitenschoolse
opvang) voor werkenden én niet-werkenden op € 5,5 miljard per jaar (en wie betaalt dat? De
belastingbetaler natuurlijk). In hoeverre deze plannen realistisch en uitvoerbaar zijn ligt bij
een nieuwe kabinet. Wij voorzien een capaciteitsprobleem om dit te realiseren en dan ben je
gauw al een paar jaar verder. De meeste opvangorganisaties hebben nu al moeite met het
vinden van gekwalificeerde mensen. Ook heeft het geen zin om ouders voor te houden dat
hun kinderen gratis naar de kinderopvang kunnen als er een wachtlijst is van drie jaar. Als
laatste moeten sommige organisaties daarvoor ook fysiek uitbreiden, met alle complicaties
van dien. Kortom, gratis kinderopvang is een leuk initiatief, maar de overheid moet geen
valse verwachtingen wekken.
Personeelstekort neemt fors toe in kinderopvang
Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft inmiddels een tekort aan
personeel. De algemene indruk is dat kinderopvangorganisaties op grote schaal krapte
verwachten voor de toekomst en dat een deel van de organisaties verwacht dat deze krapte
toeneemt. Terwijl de werkgelegenheid in de komende jaren blijft groeien - van 95.500
werknemers in 2019 tot mogelijk 100.500 werknemers in 2022 - neemt het personeelstekort
fors toe. Van een tekort van zo’n 3.000 pedagogisch medewerkers in 2019 dreigt het tekort
op te lopen naar 5.300 tot 8.900 pedagogisch medewerkers op mbo 3/4-niveau in 2022. De
kinderopvang staat in de top drie van sectoren met de hoogste vacaturegraad. Wij zien om
ons heen dat de grote kinderdagverblijven al genoodzaakt zijn om 1 of 2 door-de-weeks
dagen te sluiten. Dit zijn slechte ontwikkelingen voor de kinderopvang die deels ook worden
veroorzaakt door de maatregelen van onze overheid in het kader van nieuwe wet IKK: denkt
u aan de BKR-ratio, waarbij als er meer baby’s zijn op de groep er meer leidsters op moeten
staan, de verhoging van de minimum taaleis en alle administratieve rompslomp waardoor de
werkdruk van de leidsters is toegenomen i.p.v. het werk te doen waarvoor ze dit beroep
hebben gekozen: voor de groep staan!
Duurzaamheid speelt steeds grotere rol
In het beleid van kinderdagverblijven speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Voor
ouders kan dit ook een belangrijke reden zijn om voor een bepaalde opvang te kiezen. Denk
hierbij aan het gebruik van duurzaam speelgoed, veel tijd om buiten te spelen, een groene
speelplaats en afvalscheiding. Voor het Hummeltje hebben we een duurzaamheidscheck
gedaan. Hierbij hebben een aantal speerpunten opgesteld, waar we nu al uitvoering aan
geven:
1. Apart inzamelen van de luiers; hierbij scheiden we ook de rest van het afval.
2. Vervanging huidige verlichting gehele pand (11 lichtbakken) door ledverlichting.
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Daarnaast proberen we op termijn te werken aan de volgende onderwerpen:







Mogelijkheid voor het plaatsen van filters in kranen voor zuinig watergebruik;
Mogelijkheid opwekken eigen duurzame energie op door bijvoorbeeld zonnepanelen.
Mogelijkheid isoleren radiatoren.
Vervang cv-ketel door hoogrendementsketels.
Mogelijkheden voor het gebruik van verpakkingsmateriaal of ander restmateriaal om te
spelen en te knutselen.
Onszelf energiebesparend gedrag aan te leren: sluit altijd deuren en ramen, doe het licht
uit, enzovoorts.

Bijlage : Tarievenoverzicht 2022
Kinderdagverblijf
Het Hummeltje
TARIEF 2022
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
€
1.963
€
1.571
€
1.178
€
785

Note:
1. * gemiddeld aantal opvanguren per maand
2. Uurprijs 2022 € 8,63
4. Dagdeel: ochtend 07u30 - 13u00 en middag 13u00 - 18u00
3. Uurprijs extra halve dagopvang: ochtend € 47,47 en middag € 43,15
4. Uurpijs extra hele dagopvang: € 90,62

Stel: een ouder die 2 dagen komt betaalt nu een eigen bijdrage van (2 dagen * 10,5 uur* 52
weken * € 0,13) = € 142 (afgerond) per jaar. 0verigens is de eigen bijdrage afhankelijk van
meerdere factoren; het gaat dan bijvoorbeeld om een wijziging van uw inkomen of het aantal
uren dat uw kind(eren) naar de opvang gaan.

Bijlage : Kalenderoverzicht 2022
Feestdagen waarop het Hummeltje gesloten is:
Maandag 18 april
woensdag 27 april
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei

Tweede paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
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Maandag 6 juni
Maandag 26 december

Tweede pinksterdag
Tweede kerstdag

Maandag 5 december Sinterklaas avond sluiten wij om 16:00!!!
Leuk om te weten de verjaardagen van onze leidsters!
5 maart
3 april
7 juli
`
18 december
23 december
8 maart
Andere dagen:

Hanneke
Wendy
Jessica
Yolanda
Lamia
Femke

Donderdag 15 september Leidsterdag!!
BBQ (nader in te plannen)
Uitje kinderen (nader in te plannen)
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