Ontdek
jouw
wereld
met Mikz!

Tarieven Mi k z 20 21
D e kra ch t va n M i k z
Kinderen ontdekken hun wereld bij Mikz! Door deskundige
begeleiding, een uitdagende omgeving en kwaliteit van
dienstverlening dragen wij bij aan de ontwikkeling van je kind.
De pedagogische visie van Mikz is gebaseerd op de drie
pedagogen: de eerste pedagoog zijn de kinderen; de
tweede pedagoog zijn de volwassenen, waaronder onze
pedagogische medewerkers, en de derde pedagoog is
een binnen- en buiteninrichting die uitnodigt om te spelen,
ontdekken en verwonderen. Meer informatie over onze
pedagogische visie is te vinden op onze website.
Mikz is een maatschappelijke organisatie. Dit betekent
dat er geen directeur-eigenaren of aandeelhouders zijn.
Het geld blijft dus in de organisatie voor bijvoorbeeld de
deskundigheidsbevordering van medewerkers en de
inrichting van onze locaties. Wij kiezen voor opvang in alle
wijken binnen ons werkgebied. Zo is de kinderopvang voor
iedereen toegankelijk.

Tar i even 20 21

Mikz zet ook in 2021 in op haar pedagogische kwaliteit,
bestaande uit goed opgeleide medewerkers, een uitdagende
inrichting en een team van pedagogische coaches begeleid
door een pedagoog. Daarnaast kiest Mikz ervoor om een
aantrekkelijke werkgever te zijn, zodat medewerkers met
plezier bij ons werken.
In deze brochure vind je onze bruto tarieven voor 2021.
Dit zijn de kosten voor kinderopvang vóór aftrek van
kinderopvangtoeslag.
De tarieven zijn gebaseerd op het behouden van de gewenste
pedagogische kwaliteit, de inrichting van de locaties, de
verwachte vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis en
prijsindexatie.
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KDV
VANAF
€ 0,52
PER UUR

BSO
VANAF
€ 0,54
PER UUR

Netto tarief na aftrek van
de kinderopvang-toeslag

Nettokosten en rekenhulp
Wil je weten wat de netto kosten zijn in jouw persoonlijke
situatie? Maak dan gebruik van de rekenhulp op
www.mikz.nl. Voor een persoonlijk advies neem je contact
op met de medewerkers van de afdeling Klantadvies. Zij zijn
bereikbaar via het contactformulier op de website. Als je daar
de vraag stelt om contact met je op te nemen, word je zo snel
mogelijk teruggebeld om jouw situatie te bespreken.

Basis tarief
Het gezamenlijk
bruto
toetsingsinkomen
per jaar:

Kinderdagverblijf

(hele dagopvang
52 weken)
Bruto
Netto
Netto
uurprijs uurprijs uurprijs
1e kind 2e kind

€ 20.000,00

€ 8,64

€ 0,52

€ 0,52

€ 40.000,00

€ 8,64

€ 1,24

€ 0,64

€ 60.000,00

€ 8,64

€ 1,96

€ 0,72

€ 80.000,00

€ 8,64

€ 3,11

€ 0,98

€ 100.000,00

€ 8,64

€ 4,27

€ 1,22

Het gezamenlijk
bruto
toetsingsinkomen
per jaar:

BSO

(buitenschoolse opvang
49 weken)
Bruto
uurprijs

Netto
uurprijs
1e kind

Netto
uurprijs
2e kind

€ 20.000,00

€ 7,52

€ 0,54

€ 0,54

€ 40.000,00

€ 7,52

€ 1,16

€ 0,64

€ 60.000,00

€ 7,52

€ 1,78

€ 0,72

€ 80.000,00

€ 7,52

€ 2,77

€ 0,94

€ 100.000,00

€ 7,52

€ 3,77

€ 1,14

O nze opva ngmoge lij k h ed en
De opvangmogelijkheden, opgesplitst per leeftijd, hebben we hieronder voor je op een rij
gezet. De tarieven die hiervoor gelden in 2021 vind je terug in het tarievenoverzicht.

Kinderdagver b li jf
( 0-4 jaar)
52 weken dagopvang

Zorgeloze kinderopvang op vaste (hele of halve) dagen
gedurende het gehele kalenderjaar! We bieden opvang tussen
07.30 en 18.30 uur in een rustige, vertrouwde omgeving die
uitdaagt tot ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers
bieden je kind stimulerende activiteiten aan, passend bij
hun ontwikkelingsfase. Je kind zal zich bij ons spelenderwijs
samen met leeftijdsgenootjes verder ontwikkelen.
De minimale afname voor dit pakket is 2 dagdelen.

Schoolwekenopvang
(40 weken dagopvang)

Heb je alleen opvang nodig tijdens de schoolweken? Ook dat
kan bij Mikz. Je kind kan tijdens de schoolweken alleen hele
dagen bij ons terecht.

Flexibele dagopvang

Heb je afwijkende werktijden in een wisselend arbeidspatroon
dan kun je op een aantal locaties gebruik maken van
flexibele dagopvang. Voor het aanbod gelden de volgende
voorwaarden:
•

Minimale afname:
- 40 weken

Voorschoolse opvang (VSO*)

Als je eerder opvang nodig hebt dan school begint, dan biedt
VSO uitkomst. We vangen de kinderen op vanaf 07.30 uur en
we zorgen ervoor dat je kind op tijd in de klas zit.
*Sinds 2020 is Voorschoolse opvang (VSO) alleen mogelijk
in combinatie met afname naschoolse opvang (BSO)

Naschoolse opvang (NSO)

Na een drukke schooldag kan je kind lekker even bijkomen bij
de BSO. Op een vast verzamelpunt halen wij de kinderen na
school op. Op alle BSO locaties bieden we opvang tot 18.30
uur. BSO wordt afgenomen in vastgestelde tijdsblokken. De
tijdsblokken sluiten aan op de schooltijden van je kind.
Eindtijd school

Starttijd
BSO

Eindtijd BSO

tussen 14.00 en 14.25 uur 14.00 uur

17.30 uur of
18.30 uur

tussen 14.30 en 14.55 uur 14.30 uur

18.30 uur

tussen 15.00 en 15.25 uur 15.00 uur

18.30 uur

- 4 uur per dagdeel

- 2 dagdelen per week

Vakantieopvang & studiedagen

•

In te plannen per hele of halve uren

•

Breng- en ophaaltijden volgens onderstaand schema in
de blauwe blokken:

•

Wisselende dagen

7.309.00

9.0012.00

12.00 13.30

13.3016.00

16.0018.30

Flexibele opvang geef je op via ouderportaal, 3 volledige
weken voordat de opvang plaatsvindt.

Buitensch ools e opva n g
( 4-13 jaar)
Je kind is welkom op de BSO in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Hier beleeft hij of zij een fantastische tijd!
We werken samen met sport- en beweegspecialisten. Zij
ondernemen allerlei verschillende beweegspellen met de
kinderen. Daarnaast werken we samen met kunstenaars en
muzikanten die om en om op onze locaties langskomen om
de kinderen iets extra’s te bieden!
Elke school heeft een gekoppelde BSO locatie. Zo voelt de
BSO al snel vertrouwd. Ook als je kind ouder wordt zorgen
we voor voldoende uitdaging. Dat doen we op de groep óf op
een van onze 7+ BSO’s.
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Ook tijdens de schoolvakanties is je kind welkom bij de BSO.
De kinderen beleven ook dan een waar avontuur. Ook als
je normaal gesproken geen gebruik maakt van de BSO, is
je kind welkom tijdens de vakantie. Je kunt hiervoor losse
dagen inkopen (minimaal 5 stuks per kalenderjaar).
Deze vakantiedagen kun je ook gebruiken voor opvang tijdens
studiedagen. Opvang tijdens studiedagen bieden we bij een
minimale aanmelding van 5 kinderen per opvanglocatie.
Meer informatie over de opvangsoorten/pakketten van Mikz
is te vinden op onze website www.mikz.nl.

Ru i l se r v i ce
Het kan voorkomen dat je de opvang van je kind afmeldt
vanwege bijvoorbeeld vakantie. Op een ander moment
heb je misschien eens extra opvang nodig. Mikz biedt
met de ruilservice, beperkt de mogelijkheid om gemiste
opvangdagen in te halen op basis van beschikbaarheid.
Omdat het een extra service is, gelden hiervoor een aantal
regels. Deze regels vind je jaarlijks terug onder het kopje
documenten in ouderportaal waar je toegang toe krijgt zodra
je kind gaat starten.

Pe u tersp e e l z a a l ( 2 - 4 j a ar)
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar kun je ook kiezen voor de
peuterspeelzaal. Deze vorm van peuteropvang is ook een
goede voorbereiding op de basisschool. Je peuter is bij ons
minimaal 2 dagdelen welkom.
Kinderen vanaf 2,5 jaar die meer ondersteuning nodig hebben,
kunnen via een indicatie van het consultatiebureau 16 uur
per week de peuterspeelzaal bezoeken. De gemeenten en
de belastingdienst (voor twee-verdieners) dragen bij in de
kosten van de peuterspeelzaal.

G a st ou dero pva ng ( 0 -1 3 j aa r)

In schri jve n bi j Mi kz
Enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in op www.
mikz.nl via de button ‘inschrijven’. Inschrijven voor
gastouderopvang kan onder de button ‘gastouderopvang’.
Ben je al bekend bij Mikz en wil je een andere vorm van
opvang? Log dan in via het ouderportaal. Via ‘Nieuwe
aanvraag | structurele wijziging’ kun je de gewenste
opvang doorgeven.
Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op
www.mikz.nl.

Als je kiest voor gastouderopvang, kies je voor opvang in een
kleinschalige huiselijke sfeer, in het huis van de gastouder.
Deze kan meerdere kinderen opvangen, met een maximum
van zes. Gastouderopvang is geschikt als je op zoek bent
naar flexibele opvang, want het aantal dagen of uren per
week spreek je zelf af met de gastouder.

Bemiddeling

Mikz bemiddelt tussen ouder en gastouder. Na aanmelding
vindt een intakegesprek plaats met één van onze
bemiddelingsmedewerkers. Op basis van dit gesprek
zoeken we een geschikte gastouder en regelen een
kennismakingsgesprek.
Als er een klik is volgt er een koppelingsgesprek met de
gastouder en de ouders en worden de overeenkomsten
gesloten. Ook na de koppeling blijven wij continue begeleiden
en bieden we ondersteuning.

En is de gastouder een keer ziek?

Geen probleem, we hebben meestal een vaste opvanglocatie
in de buurt waar je terecht kunt. Ook last minute!

Welkomsgeschenk

“Leuk dat jij je kind aanmeldt bij Mikz! We verwelkomen
hem of haar graag met Happy Flo, Sweet Chick,
Special Dunk of Wise Rabbit. Zij staan voor liefde,
wijsheid, vreugde en talent en ontdekken net zoals jij
met plezier de wereld.”

Een warme
maaltijd bij Mikz
Mikz biedt op diverse
locaties warme maaltijden
aan. De kosten van een
warme maaltijd zijn bij vaste
afname € 3,73 en met een
strippenkaart € 3,88 per
maaltijd. Informeer naar de
mogelijkheden op de locatie
van je kind.
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Ta r i eve n M i k z 2 0 2 1 i k z k i n d e r o p Maak optimaal gebruik van onze opvang en kies voor het pakket dat het beste bij je past!

Onderstaand vind je de tarieven voor kinderopvang. Deze zijn zowel bruto als netto weergegeven.
De netto tarieven zijn het bedrag wat je werkelijk kwijt bent voor je kinderopvang. Wil je weten wat de netto kosten zijn in
je persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van de rekenhulp op onze website.

Ki nd e rd a gverb lijf
Hele/halve dag

Flexibele dagopvang

KDV hele dag
7.30-18.30 uur

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

52 weken pakket

€ 8,64

Schoolweken pakket
KDV halve dag
(7.30-13.00/13.00-18.30)
52 weken pakket

Mogelijk op onderstaande locaties

€ 0,52 - € 5,82

Belle Fleur in Vlijmen
Pidie Plokwok in
Heusden

bruto
tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

€ 9,42

€ 1,30 - € 6,60

minimaal 40 weken

€ 10,27

€ 2,15 - €7,45

€ 9,73

€ 1,61 - € 6,91

De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst in 2021 de kinderopvangtoeslag berekent is vastgesteld op € 8,46.

B ui ten s ch o o ls e o pva n g
Na school

Voor school

BSO

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

VSO 7.30 uur
-begin school

bruto tarief
per uur

49 weken pakket

netto tarief
per uur
(min-max)

€ 7,52

€ 0,54 - € 5,10

49 weken pakket

€ 7,52

€ 0,54 - € 5,10

schoolweken pakket

€ 8,54

€ 1,56 - € 6,12

schoolweken pakket

€ 8,54

€ 1,56 - € 6,12

losse vakantiedagen
(11 uur / min. 5 dagen)

€ 8,54

€ 1,56 - € 6,12

einde school
-18.30 uur

Sinds 2020 is VSO alleen mogelijk in combinatie met BSO

De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst in 2021 de kinderopvangtoeslag berekent is vastgesteld op €7,27.

Pe ute rs p eelza a l
•
•
•

40 weken
2x per week
tussen 3,25 en 6 uur
per dagdeel

Gemeente

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur

Waalwijk

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Heusden

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Loon op Zand

Nog niet bekend

Nog niet bekend

De netto ouderbijdrage is afhankelijk van het recht op KOT (Kinder Opvang Toeslag).
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Gastouderopvang
Tarief

Toelichting

Tarief gastouder

--

De gastouder bepaalt zelf het uurtarief. Daarnaast betaal je organisatiekosten per uur. Je neemt per uur af en betaalt per uur

Organisatiekosten

€ 1,62 per kind
per uur

0-4 jaar
Je betaalt min. €26,- en max. €77,- per kind per maand. Bij 2 kinderen betaal je min. €26,- en max. €66,- per kind per maand (voor
3e en volgende kinderen geen organisatiekosten)*
4-13 jaar
Je betaalt min. €16,- en max. €77,- per kind per maand
Bij 2 kinderen betaal je min. €16,- en max. €66,- per kind per
maand (voor 3e en volgende kinderen geen organisatiekosten)*

* Kinderen die de minste uren afnemen
De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst in 2021 de kinderopvangtoeslag berekent is vastgesteld op € 6,49

Re ke nvo o r b e e l d e n
Rekenvoorbeeld 1 *
Kinderen

1

Productvorm

Kinderdagverblijf 52 weken

Aantal dagen

2

Gezinsinkomen

€ 35.000,00

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 823,68
€ 93,78
€ 0,98

Rekenvoorbeeld 2 *
Kinderen

1e kind

2e kind

Productvorm

KDV
52 weken

BSO
49 weken

Aantal dagen

2

2 (3,5 uur)

Gezinsinkomen

€ 55.000,00

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 823,68
€ 171,21
€ 1,80

€ 299,55
€ 25,60
€ 0,64

* vanwege afrondingen kunnen er minimale
verschillen ontstaan

Rekenvoorbeeld 3 *
Kinderen

1

Productvorm

BSO schoolweken

Aantal dagen

2 middagen (3,5 uur)

Gezinsinkomen

€ 55.000,00

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 199,27
€ 62,03
€ 2,66

Voor een persoonlijke berekening
ga naar www.mikz.nl/tarieven
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‘We zien het als onze taak om te zorgen dat er zowel binnen als buiten veel te zien, te beleven en te ontdekken is,
want spelen is van levensbelang!’

“We willen de kinderen niet vertellen
hoe de wereld in elkaar zit,
maar ze zelf de wereld laten ontdekken”

Mi kz on de rs ch e i d t z i ch d o o r:
•

Sfeervolle, uitdagende en veilige binnen- en buitenruimte

•

Uitdagend activiteitenaanbod, waarbij spelenderwijs aandacht is voor de ontwikkeling
van taal, rekenen, muziek, techniek en voor natuur en de seizoenen

•

Geen extra kosten voor vervoer, vers fruit en luiers

•

Eigen sport- en beweegspecialisten, kunstenaars en muziekmakers op de BSO

•

Vervoer van en naar BSO of voor een uitstapje

•

Pedagogische coaching voor onze medewerkers

•

Samenwerking met kunstcentra, sportverenigingen, scouting etc.

•

Spetterend vakantieprogramma voor kinderen van 4-13 jaar

•

Permanente educatie van onze medewerkers

•

In kindcentra samen te werken met het basisonderwijs

•

Actieve oudercommissies

•

Open spelmateriaal
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Wa t i s ki nd e ro pva n g t o e s l ag?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming
in de kosten van kinderopvang via de
Belastingdienst. Je komt in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag wanneer
er sprake is van:
•
•
•

twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of
ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een
studie of traject volgt;
ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming;

Zelfstandige ondernemers komen ook in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag volgens de Wet Kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst via
www.toeslagen.nl.
Gemeentelijke regeling peuterspeelzalen:
•
voor ouders, waarvan één partner een inkomen heeft en
ouders met een uitkering.
Gemeentelijke regeling voor kinderopvang:
•
voor
ouders,
die
geen
recht
hebben
op
kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat er maar één
van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale
en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor
de kinderen te zorgen. Het gaat hier om de regeling
SMI. Meer informatie over deze regeling: Kindermediair
(smi@kindermediair.nl/ 0900 200 4040) of Centrum
Jeugd en Gezin (CJG).

Kinderopvangtoeslag tabel 2021
(Gezamenlijk)
toetsingsinkomen

Tegemoetkoming
Rijk

van

tot

1e kind

2e kind

Lager dan

€ 20.302

96,00%

96,00%

€ 20.303

€ 21.654

96,00%

96,00%

€ 21.655

€ 23.004

96,00%

96,00%

€ 23.005

€ 24.357

96,00%

96,00%

€ 24.358

€ 25.709

96,00%

96,00%

€ 25.710

€ 27.061

95,60%

95,70%

€ 27.062

€ 28.412

94,50%

95,50%

€ 28.413

€ 29.760

93,50%

95,30%

€ 29.761

€ 31.214

92,60%

95,10%

€ 31.215

€ 32.666

92,00%

95,00%

€ 32.668

€ 34.122

91,00%

94,80%

€ 34.123

€ 35.574

90,50%

94,60%

€ 35.575

€ 37.031

89,70%

94,60%

€ 37.032

€ 38.484

88,90%

94,60%

€ 38.485

€ 39.972

88,30%

94,60%

€ 39.973

€ 41.463

87,50%

94,60%

€ 41.464

€ 42.953

86,80%

94,60%

€ 42.954

€ 44.443

86,10%

94,60%

€ 44.444

€ 45.936

85,20%

94,60%

€ 45.937

€ 47.427

84,70%

94,60%

€ 47.428

€ 48.916

83,90%

94,60%

€ 48.917

€ 50.407

83,30%

94,60%

€ 50.408

€ 52.036

82,40%

94,60%

€ 52.037

€ 55.230

80,90%

94,60%

€ 55.231

€ 58.423

80,10%

94,20%

€ 58.424

€ 61.618

79,00%

93,60%

€ 61.619

€ 64.813

76,80%

93,20%

€ 64.814

€ 68.006

74,50%

92,90%

€ 68.007

€ 71.202

72,30%

92,20%

€ 71.203

€ 74.396

69,90%

91,70%

€ 74.397

€ 77.590

67,60%

91,20%

€ 77.591

€ 80.786

65,40%

90,50%

€ 80.787

€ 83.979

63,10%

90,00%

€ 83.980

€ 87.176

60,90%

89,60%

€ 87.177

€ 90.370

58,40%

89,30%

€ 90.371

€ 93.562

56,20%

88,60%

€ 93.563

€ 96.757

54,00%

88,20%

€ 96.758

€ 100.015

51,60%

87,70%

€ 100.016

€ 103.287

49,60%

87,00%

€ 103.288

€ 106.558

47,50%

86,50%

€ 106.559

€ 109.829

45,40%

86,10%

€ 109.830

€ 113.099

43,30%

85,80%

€ 113.100

€ 116.371

41,40%

85,10%

€ 116.372

€ 119.644

39,50%

84,50%

€ 119.645

€ 122.916

37,60%

84,10%

vanaf € 122.917 zie onze site of de site van de belastingdienst

Een overzichtelijke site.

Met wi e we r kt M i k z s a m e n ?
Mikz kiest nadrukkelijk voor samenwerking. Mikz werkt
samen met: het basisonderwijs, gemeenten, jeugdzorg,
scouting, sport- en cultuurverenigingen. We zien onderwijs
en kinderopvang als één voorziening voor kinderen van 0-13
jaar.
Op deze wijze creëren we een eenduidige pedagogische en
veilige omgeving voor (jonge) kinderen.

Actief op Facebook

f

W

www.mikz.nl / contactformulier
Bestaande klant?
Ga direct naar ouderportaal

f

w w w. f a c e b o o k . c o m / m i k z . n l
T

(0416)369660

Hoewel deze tarievenbrochure met grote zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de inhoud worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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