
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan:   Alle ouders/verzorgers van PCO Gelderse Vallei (Kinderopvang) 
Van:   Tjerk Deuzeman, directeur bestuurder  
Datum:   10 november 2022  
Betreft:  Informatie tarieven en wijziging contractvormen kinderdagopvang en  

buitenschoolse opvang per 1 januari 2023 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Hierbij willen we u graag informeren over onze nieuwe tarieven voor 2023, de wijziging van onze 
ruil- en tegoedenservice en de geplande studiedag voor 2023 voor opvang en onderwijs. 
 
Wijziging van de tarieven voor 2023 
Jaarlijks bepaalt PCO Gelderse Vallei in het najaar de uurtarieven voor de kinderdagopvang en  
buitenschoolse opvang voor het komende kalenderjaar. In afstemming met de Centrale  
Oudercommissie is besloten om onze uurtarieven met gemiddeld 7,5% te verhogen. Maakt u  
gebruik van de peuteropvang, dan ontvangt u hier binnenkort informatie over. De tabel toont de 
tarieven voor de verschillende opvangsoorten en contracten: 
 

Opvangsoort Contract Nieuwe uur-
tarieven 
2023 

Tarieven 
2022 

Maximum 
bijdrage 
overheid 
2023 

Maximum 
bijdrage 
overheid 
2022 

Kinderdagopvang  40 weken 9,69 9,01 8,97 8,50 
52 weken 9,47 8,81 8,97 8,50 

Buitenschoolse 
opvang 

40 weken 9,23 8,59 7,72 7,31 
52 weken 9,01 8,38 7,72 7,31 

Voorschoolse  
opvang 

40 weken  
contract 

10,27 9,55 7,72 7,31 

 Uitsluitend vakantie-
opvang 

10,27 9,55 7,72 7,31 

Peuteropvang*      
*Maakt u gebruik van de peuteropvang, dan ontvangt u hier binnenkort informatie over. 
 
Uw tegemoetkoming 
Het kabinet ziet kinderopvang als een belangrijk instrument om arbeidsparticipatie en de ontwikke-
ling van kinderen te stimuleren en werkt toe naar een hoge inkomensonafhankelijke vergoeding 
van 96% in 2025. Daarvoor zal het stelsel eenvoudiger worden gemaakt en zullen kinderopvang-
organisaties direct door de overheid gefinancierd gaan worden.  
Voor 2023 zet de overheid hierin de eerste stap en zal de kinderopvangtoeslag voor zowel kinder-
dagopvang als buitenschoolse opvang met 5,58 % worden verhoogd. Daarnaast wordt de koppeling 
aan gewerkte uren losgelaten en zal er gerekend gaan worden met een indicatie van uren. De toe-
slagen-percentages worden iets naar beneden bijgesteld.  



 
 

Wat dat betekent voor uw persoonlijke situatie, kunt u berekenen op de site van de Belastingdienst. 
U kunt hierbij gebruik maken van de tarieven in de tabel. Hier vindt u ook de voorwaarden en kunt 
u eventuele wijzigingen doorgeven. Denkt u eraan om eventuele wijzigingen in 2022 ook tijdig door 
te geven?  
 
Vakantiecontracten 
In 2023 zullen de uren van de uitsluitend vakantiecontracten worden omgezet naar een vakantie- 
tegoed in Konnect. Dit tegoed is gelijk aan het aantal dagen dat u afneemt. Het tegoed is het gehele 
kalenderjaar geldig. U bepaalt zelf de dag(en) waarop u deze wilt opnemen. Indien u deze 6 weken 
voor de gekozen vakantieperiode heeft aangevraagd, is de dag gegarandeerd. Voor meer informa-
tie verwijzen wij u naar onze website, waar de nieuwe richtlijnen zichtbaar zullen zijn vanaf 1  
december 2022. 
 
Contract beëindigen? 
Mocht u uw contract willen beëindigen? Dan willen wij u vragen dit te doen vóór 1 december 2022 
door een mail te sturen naar klantcontact@pcogv.nl. Hebben wij voor deze datum uw schriftelijke 
opzegging niet ontvangen, dan ontvangt u op 15 december de factuur voor januari 2023 op basis 
van de nieuwe tarieven.  
  
Onze ruil- en tegoedenservice 
Vanaf 2023 zijn de richtlijnen voor de ruil- en tegoedenservice vereenvoudigd. Het tegoed blijft  
geldig tot het einde van de contractdatum. De termijn van de aanvraag zal worden verkort. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar onze website, waar de nieuwe richtlijnen zichtbaar zullen zijn 
vanaf 1 december. 
 
Studiedag 2023 
Ook in 2023 blijven we investeren in de deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers. Ieder 
kindcentrum zal daarom één eigen, gezamenlijke, studiedag organiseren voor medewerkers  
opvang en medewerkers onderwijs. Die dag zijn wij gesloten voor onderwijs en opvang.  
De directeur van de locatie zal deze datum tijdig met ouders communiceren. Maakt u gebruik van 
opvang op deze dag, dan zullen wij deze dag financieel compenseren en de niet afgenomen uren 
aan u crediteren.  
 
We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding 
van deze brief nog vragen, dan kunt u deze stellen: 
 

- Per telefoon 0342-729120 maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.  
- Per e-mail: klantcontact@pcogv.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 
Tjerk Deuzeman  
 
directeur-bestuurder 
PCO Gelderse Vallei 


