Nieuwe prijzen
per 1 januari 2018

Beste ouders, verzorgers,
Popeye is al jaren een voordelige aanbieder van BSO in Diemen. Dat willen we
graag zo houden, maar helaas is het toch nodig om de prijzen jaarlijks iets te
verhogen vanwege de jaarlijkse verhoging van de huren en de personeelskosten.
Hieronder leg ik uit hoe we dit berekend hebben.
Jaarlijkse verhoging uurprijs
Elk jaar geeft de werkgeversorganisatie voor de kinderopvang (de brancheorganisatie) een advies over de verwachte prijsverhoging. Popeye volgt dit advies
al een aantal jaren op en tot nu toe bleek dit telkens een goed advies te zijn
geweest. Voor 2018 is de prognose 4 tot 5 % verhoging in verband met de
personeelskosten ten opzichte van 2017. Het Centraal planbureau verwacht een
inflatie van 1,4 % voor 2018.
Onze kosten bestaan voor ongeveer 75 % uit loonkosten en voor ongeveer 25 %
overige kosten. Een gewogen gemiddelde geeft dan een prijsverhoging van 3,28
tot 4,12 %.
Daarnaast bepaalt de overheid jaarlijks wat de maximum te vergoeden uurprijzen
zijn in de kinderopvang. Voor 2018 wordt die uurprijs voor de BSO verhoogd van
€ 6,69 naar € 6,95. Dat is een verhoging van 3,9 % vanwege de indexering voor
2018 maar ook vanwege extra kosten die voortvloeien uit de Wet Innovatie
Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Voor de inclusief plus contracten hebben wij net als in 2016 en 2017 de
maximum uurprijs gehanteerd. Wij willen namelijk dat ouders zoveel mogelijk
voordeel kunnen krijgen via de kinderopvangtoeslag. Deze verhoging wordt dan
dus ook 3,9 %. Voor de meeste ouders is dit contract daarom de voordeligste
keuze ook al neem je meer uren af.
Voor de contracten met 6 weken vakantieopvang en de contracten zonder
vakantieopvang hanteren wij andere uurprijzen en die verhogen we voor 2018
ook met 3,9 % vanwege de verhoging van de loonkosten en de inflatie. In de
bijlage bij deze brief kun je de prijslijst voor 2018 vinden. De toeslagtabellen vind
je op onze website: www.bsopopeye.nl
Geen winstoogmerk
De Stichting Popeye is 31 jaar geleden opgericht door ouders die het belangrijk
vonden om goede en betaalbare buitenschoolse opvang te bieden in Diemen. Het
bestuur van Popeye kiest voor voortzetting van het huidige beleid waarbij we
uiteraard ons best doen om de opvang voor alle ouders betaalbaar te houden
met behoud van kwaliteit. De oudercommissieleden staan ook achter dit beleid.
Omdat wij een stichting zijn, hebben wij geen winstoogmerk en geen
aandeelhouders en al het geld dat ouders betalen, komt ten goede aan de

opvang van de kinderen. In 2014 en 2015 hebben we ingeteerd op ons eigen
vermogen. Gelukkig was er in 2016 weer een stijgende lijn in de bezetting en
hadden we weer een bescheiden positief resultaat. Hiermee konden we onze
reserve aanvullen en investeren we in 2017 in de inrichting van de groepsruimtes
en scholing van de medewerkers. Ook voor 2018 willen we weer verder
investeren in de kwaliteit.
Kinderopvangtoeslag
Door de kinderopvangtoeslag, zijn de netto kosten voor ouders veel lager.
Ouders in de laagste inkomensgroep krijgen opnieuw een toeslag van 94% in
2018 en ouders in de hoogste inkomensgroep krijgen een toeslag van 33 %. De
overheid wil hiermee benadrukken dat zij het belang van betaalbare en goede
kinderopvang onderschrijven.
Wij willen in 2018 het volgende voortzetten:
! Opnieuw geen sluitings-/studiedag bij Popeye. De noodzakelijke bijscholing
van pedagogisch medewerkers vindt in de ochtenduren plaats.
! Geen zomersluiting of kerstsluiting om de vakantieplanning voor ouders zo
flexibel mogelijk te maken, maar minder weken afnemen mag ook.
Ouders kunnen dan kiezen voor losse opvang of voor een contract voor 6
weken vakantieopvang per jaar die ze zelf mogen indelen. Ouders moeten
dan wel minimaal twee weken voorafgaand aan elke vakantie aangeven of
ze gebruik zullen maken van de vakantieopvang of niet.
! Voor een contract met 6 weken vakantieopvang per jaar geldt dat je naar
rato recht hebt op vakantieopvang als je niet een heel kalenderjaar
gebruik maakt van dit contract.
! Ouders kunnen in 2018 opnieuw onbeperkt gebruik maken van gratis
ruildagen. Je kunt dan de ene dag NSO voor een andere dag NSO ruilen of
binnen dezelfde vakantieweek de ene dag vakantieopvang voor een andere
dag vakantieopvang indien we daarmee niet over het wettelijk maximum
aantal kinderen per groep komen. Ook hier geldt dat de aanvraag voor een
ruildag in de vakantieopvang minimaal twee weken van te voren per mail
aangevraagd moet worden. Je krijgt daarna per mail bericht of de ruildag
mogelijk is.
Ik hoop dat ik jullie in deze brief voldoende informatie heb gegeven.
Als je nog vragen hebt over deze brief dan beantwoorden we die graag.
Heb je vragen over een proefberekening, dan kun je contact opnemen met
Saskia Arnst via finan@bsopopeye.nl
Heb je inhoudelijke vragen over de prijzen dan kun je die aan mij stellen via

directie@bsopopeye.nl
Met vriendelijke groet,

Heleen van Kuik
directeur Stichting BSO Popeye

