
 

 

 

 
Voorstel uurprijs 2022 De Rotterdamse Peuterschool  

De peuterschool valt onder de werkingssfeer van de Wet kinderopvang. Dat betekent dat ouders een 

(inkomensafhankelijk) uurtarief betalen voor de dienstverlening. Vooralsnog is het uitgangspunt dat we 

bij het bepalen van de prijs ons richten op het uurtarief dat het ministerie van Sociale Zaken vaststelt en 

waarover werkende ouders een fiscale tegemoetkoming krijgen. Het uurtarief voor 2022 is vastgesteld op 

€ 8,50. De uurprijs 2021 is € 8,46, dit betekent een verhoging van 0.5% ten opzichte van dit jaar. Wij 

vragen u akkoord te gaan met dit uurtarief*. 

*De maximum uurprijs voor de kinderopvang staat in het ontwerpbesluit welke de staatssecretaris Wouter 

Koolmees (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Op dit moment is het besluit nog niet definitief. 

Gezien de benodigde doorlooptijd van deze adviesaanvraag aan de oudercommissie en de communicatie 

richting de ouders over de prijs (uiterlijk 1 november 2021) behandelen wij deze adviesaanvraag alsof de 

maximum uurprijs reeds is vastgesteld. Mocht de maximum uurprijs anders worden vastgesteld zal er opnieuw 

advies gevraagd worden aan de oudercommissie indien de afwijking groter is dan 1% van de huidige 

verhoging. 

 

Toelichting 

De Rotterdamse Peuterscholen van Peuter & Co zijn bijzondere voorzieningen. De peuterschool is 

geen kinderopvang waar uw kind de hele dag opgevangen wordt. Wij richten ons specifiek op de 

ontwikkeling van kinderen om ervoor te zorgen dat zij aanhaken bij de basisschool. De 

Rotterdamse Peuterschool is een VE-voorziening: een voorziening voor Voorschoolse Educatie. 

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat peuters kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Dat 

we een bijzondere voorziening zijn is ook te zien aan ons aanbod: een groot deel van ‘onze’ 

peuters komt vijf dagdelen in de week om te profiteren van een extra aanbod spelen en leren. Dat 

extra aanbod wordt betaald door de gemeente Rotterdam. 

De Rotterdamse Peuterschool wordt dus gefinancierd uit twee bronnen: het uurtarief dat ouders 

betalen (kosten die zij afhankelijk van hun inkomen deels vergoed krijgen) en een subsidie van de 

gemeente Rotterdam. De peuterschool is een bijzondere voorziening met maar beperkte 

openingstijden (maximaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar, in tegenstelling tot 

reguliere kinderopvang dat maximaal 55 uur open is per week gedurende 52 weken per jaar). 

Daarnaast voeren we een intensief inhoudelijk programma uit. Om deze redenen is het uurtarief 

dat door het ministerie van Sociale Zaken jaarlijks wordt vastgesteld, niet toereikend om alle 

kosten te dekken. De subsidie van de gemeente Rotterdam dekt dit verschil af. In de bijlage ziet u 

hoe kosten en baten zich tot elkaar verhouden. 

In deze situatie is het voor ons niet van belang anders met het uurtarief om te gaan dan het volgen 

van het landelijk vastgestelde tarief. De gemeente Rotterdam baseert zich bij het vaststellen van 

het subsidie ook op dit tarief. Zouden we een lager tarief hanteren dan zal de gemeente het 

grotere verschil niet af kunnen dekken. Zouden we een hoger tarief hanteren dan zouden ouders 

zich afvragen waar de verantwoordelijkheid van de gemeente uit blijkt. Met andere woorden: het 

volgen van het door de landelijke overheid vastgestelde uurtarief is in onze optiek vanzelfsprekend. 

Loon- en prijsontwikkeling 

De voorgestelde verhoging van de maximum uurprijs heeft te maken met de verwachte loon- en 

prijsontwikkeling voor het kalenderjaar 2022 (1,50 procent). Daarnaast is een correctie toegepast 

op de indexering voor dit jaar (0,51 procent) omdat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 

2021 naar boven is bijgesteld. 

Toetsingsinkomens 

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De 

toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoogd met 1,39 procent. 



 

 

 

 

 

Kinderopvangtoeslag en teruggave 

De Rotterdamse Peuterschool van Peuter & Co valt onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat ouders 

een (inkomensafhankelijk) uurtarief betalen voor de dienstverlening. 

 

De uurprijs 2022 wordt € 8,50, in 2021 was dit € 8,46 (0.5% verhoging). 

 

Overzicht De Rotterdamse Peuterschool uurprijs 2022 t.o.v. 2021 

Toetsingsinkomen 

tot 

2022 

Tarief volgens 

Gemeentetabel 

2021 

Tarief volgens 

Gemeentetabel 

2022 

Tarief volgens 

Kinderopvangtoeslag 

2021 

Tarief volgens 

Kinderopvangtoeslag 

€ 26.606 € 0,34 € 0,34 € 8,50 € 8,46 

€ 48.086 € 1,32 € 1,29 € 8,50 € 8,46 

€ 75.430 € 2,60 € 2,55 € 8,50 € 8,46 

€ 111.356 € 4,71 € 4,44 € 8,50 € 8,46 

€ 121.307 € 5,22 € 5,12 € 8,50 € 8,46 

€ 124.625 € 5,38 € 5,28 € 8,50 € 8,46 

vanaf € 131.255 € 5,67 € 5,64 € 8,50 € 8,46 

 

 

 

Kosten & Baten 

Bijgevoegd is een opstelling van kosten en baten. Omdat wij ons vooral richten op het exploiteren van 

peuterscholen en geen volledige opvangmogelijkheid bieden aan ouders, is onze exploitatie relatief 

simpel. Dit zijn de uitgangspunten: 

• Per peutergroep stelt de gemeente een subsidie beschikbaar van € 99.850,- (2021 € 99.850,-). 

 

• Per groep maximaal 16 peuters per dagdeel van 3 uur en 12 minuten, gedurende minimaal 2 

dagdelen en maximaal 5 dagdelen per week en maximaal 40 weken. 

 

• De kosten per uur van een peuter zijn € 9,75 (2021 € 9,75). 

 

• Het bedrag dat de ouder betaalt per uur wordt geïncasseerd door Peuter & Co en vervolgens 

afgedragen aan de gemeente. In 2022 is dat bedrag maximaal € 8,50 (2021 € 8,46). 

 

• Het feitelijk bedrag dat ouders betalen is afhankelijk van het inkomen. 



 

 

 

 

 

De samengevatte en voorlopige begroting 2022 

 

 

Voorlopige begroting 2022 Peuter & Co 

      

Baten  2022  2021 

alle bedragen x €1.000     

Subsidies 19.000  19.000 

Overige baten 100  100 

      

Totaal baten 19.100  19.100  

      

Lasten     

Personeelskosten 12.675  12.600 

Inhuur derden 1.575  1.500 

Overige personeelskosten 200  275 

Huisvestingskosten 1.100  1.100 

Afschrijvingslasten 300  300 

Organisatielasten 800  800 

Activiteitlasten 500  500 

Diverse lasten 0  0 

Inkoop groepsdiensten/overhead 1.900  1.900 

      

Totaal lasten 19.050  18.975  

      

      

Bedrijfsresultaat 50  125  

      

Financiële lasten 15  15  

      

Totaal Fin. Baten / lasten 15  15  

      

      

Exploitatieresultaat 35  110  
 

 
 

 

 

 


