
 

 

 

 

  

Vlaardingen 
IKC het Breinpaleis 
IKC Klimop 
IKC Erasmus 
IKC de Klinker 
IKC Jan Ligthart 
IKC de Wereldwijzer 
Jenaplanschool 
OBS de Singel 
SBO Kameleon 
SO/VSO Ericaschool 
De Globe 
 

Maassluis 
IKC Startpunt 
IKC Panta rhei 
IKC de Westhoek 
Kindcentrum de Vloot 

Blijf nieuwsgierig. 
Durf te doen. 
Samen steeds wijzer. 

 

Aanbod- en tarievenwijzer 

2021 
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Inleiding 

Wijzer in Opvang en Onderwijs biedt u met veel passie een aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-
13 jaar. Op de vijftien openbare locaties van Wijzer in Opvang en Onderwijs hebben wij een prachtig 
aanbod voor de ontwikkeling van en educatie aan uw kind. 
Wij verzorgen uw kind en stimuleren de ontwikkeling door spel en educatie. 
Onze kindcentra zijn 52 weken open van 7.30 tot 18.30 uur en bieden een mooi aanbod waar uw 
kind gebruik van kan maken. 
 
Sommige locaties hebben alle werksoorten, andere locaties vangen de kinderen tijdens opvang uren 
centraal op. In het schema hieronder ziet u de samenwerking tussen de locaties. 
 

Vlaardingen Peuteropvang Hele dagopvang Onderwijs 
Buitenschoolse 

opvang 

IKC het Breinpaleis ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus 
Regulier ja 

IKC Klimop 
 

ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus Regulier IKC Breinpaleis 

IKC Erasmus 
 

ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus Regulier IKC de Wereldwijzer 

IKC de Klinker 
 

ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus Regulier - Dalton 
IKC Jan Ligthart 

De Groene Draad 

IKC Jan Ligthart ja ja Regulier ja 

IKC de Wereldwijzer ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus Regulier ja 

Jenaplanschool 
 

IKC Jan Ligthart 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus Regulier - Jenaplan ja 

OBS de Singel 
 

Nee (Un1ek) 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus Regulier Nee (Un1ek) 

SBO Kameleon nvt nvt Speciaal Basis Onderwijs IKC het Breinpaleis 

SO/VSO Ericaschool nvt nvt Speciaal Onderwijs In overleg 

De Globe 
 

IKC de Klinker 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus 
Nieuwkomers onderwijs In overleg 

Maassluis Peuteropvang Hele dagopvang Onderwijs 
Buitenschoolse 

opvang 

IKC de Westhoek ja ja Regulier Ja 

IKC Startpunt 
 

ja ja Regulier ja 

IKC Panta rhei 
 

ja 
IKC Startpunt 
KC de Vloot 

Regulier ja 

KC de Vloot 
IKC de Westhoek 

IKC Panta rhei 
ja 

IKC de Westhoek 
IKC Panta rhei 
IKC Startpunt 

nvt 
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Hele dagopvang (0-4 jaar) 

Tarief 

Hele dagopvang - 7.30-18.30 uur   bruto uurprijs € 8,49 
(52 weken) 

De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en 
het aantal openingsuren per dag en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. Kijk voor de 
algemene- en betalingsvoorwaarden in de Plaatsingsvoorden op de website www.wijzer.nu 

Uw kind (0-4 jaar) is welkom 

Uw kindje is, vanaf 10 weken, welkom op de aangegeven dagen van half 8 ’s morgens tot half 7 ’s 
avonds. Wij verzorgen uw kind en houden rekening met het ritme wat uw kind gewend is.  
Luiers, flesvoeding, fruit, drinken, tussendoortjes en lunch hebben wij op de locatie, deze hoeft u niet 
mee te geven. Via de ouderapp vindt u persoonlijke berichten en foto’s van jullie kind. 
Alle Wijzerlocaties hebben een gezond voedingsbeleid. 

  

http://www.wijzer.nu/
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Locaties 

Hele dagopvang vindt u op de onderstaande locaties 

Maassluis Vlaardingen  
IKC de Westhoek Babberspolder IKC Jan Ligthart (Plein Emaus) 
IKC Startpunt   
IKC Panta rhei   
KC de Vloot   

Kinderopvangtoeslag  

Bij de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kosten van de opvang. Op die 
manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u moet 
betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is o.a. afhankelijk van het inkomen.  
 
Voor kinderopvangtoeslag gelden maximum uurtarieven. Voor kosten boven het maximum uurtarief 
ontvangt u geen kinderopvangtoeslag. Voor 2021 zijn de maximum uurtarieven vastgesteld op € 8,46 
voor hele dagopvang. 
 
De overheid verstrekt Kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal drie maanden na de 
start van kinderopvang is ingediend. In de plaatsingsovereenkomst vindt u de benodigde gegevens 
zoals het aantal opvanguren en het gemiddeld uurtarief. 
 
Wanneer u er voor kiest de Kinderopvangtoeslag direct aan Wijzer over te laten maken dan ontvangt 
u maandelijks een restfactuur. Wijzigingen in uw gezinsinkomen, het aantal opvanguren of het 
gemiddeld uurtarief geeft u binnen 1 maand door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. 
Wijzigingen zijn heel makkelijk door te geven via de KinderopvangtoeslagAPP. 
 
Hier kunt u een proefberekening maken. Heeft u hulp nodig?  
Onze afdeling Debiteuren (010 593 74 54) helpt u graag. U kunt via debiteuren@wijzer.nu een 
globale prijsopgave laten maken. 

Openingstijden 

De hele dagopvang is open van 7.30 - 18.30 uur.  
De algemeen erkende feestdagen zijn: Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 
Eerste - en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag één keer in de vijf jaar. Op 
bovengenoemde algemeen erkende feestdagen is de opvang gesloten. 
Op Oudejaarsdag 31 december sluiten de locaties eerder. De dagopvang sluit dan om 16:30 uur.  
 
Ook is er jaarlijks een Wijzerstudiedag. Dit jaar is dat op 1 oktober 2021. 
 
Voor plaatsingsdagen die vallen op de algemeen erkende feestdagen wordt door Wijzer in Opvang 
een feestdagentegoed toegekend. De opgebouwde tegoeden kunnen ouders per opvangsoort op een 
later tijdstip inzetten voor een extra gratis dag, mits de bezetting het die dag toelaat, en zijn alleen in 
het lopende kalenderjaar geldig.  

 

 

http://www.toeslagen.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
mailto:debiteuren@wijzer.nu
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Peuteropvang (2-4 jaar) 

Tarief 

Peuteropvang tijdens schoolweken    uurtarief € 8,46 
(ongeveer 40 weken) 
 
Het bruto uurtarief voor de peuteropvang wordt vastgesteld door de gemeentes. Het tarief is gelijk 
aan het maximale tarief van de Belastingdienst.  

Uw peuter is welkom: 8 of 16 uur 

Is uw peuter 2 jaar, dan is hij of zij welkom op 2 vaste dagdelen (8 uur per week). De peuteropvang 
zijn geopend in de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties. In de peuterspeelzaal wordt 
gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het VVE-programma, waarmee spelenderwijs 
taal- en ontwikkelingsondersteuning wordt geboden, wordt gebruikt voor alle kinderen. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (het consultatiebureau) geeft aan of uw peuter extra ondersteuning nodig heeft.  
 
Peuters met een VVE-indicatie komen in aanmerking voor 16 uur per week peuteropvang op 4 of 5 
vaste dagdelen. De 8 extra uren voor peuters met een VVE-indicatie worden betaald door de 
gemeente. 
Wilt u weten hoe het er aan toe gaat op de peuteropvang; bekijk dan dit filmpje. 

Locaties 

https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-33/wat-doen-peuters-op-de-peuteropvang
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Peuteropvang vindt u op de onderstaande locaties 

Maassluis Vlaardingen  
IKC de Westhoek Westwijk IKC de Wereldwijzer 
IKC Startpunt Babberspolder IKC Jan Ligthart (Plein Emaus) 
IKC Panta rhei Centrum IKC Erasmus 
 Oostwijk  IKC de Klinker 
 Holy IKC het Breinpaleis 

IKC Klimop 

Werkende ouders: Kinderopvangtoeslag  

Ouders die werken, kunnen bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kosten 
van de peuteropvang. Op die manier krijgen zij van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel 
van het bedrag dat zij moeten betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is o.a. afhankelijk van het 
inkomen. Wijzigingen zijn heel makkelijk door te geven via de KinderopvangtoeslagAPP. 
 

Niet-werkende ouders: Eigen bijdrage 

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, wordt er door 
de gemeenten Vlaardingen en Maassluis een deel voor u betaald. Afhankelijk van uw inkomen wordt 
bepaald hoe hoog uw ouderbijdrage zal zijn. Om aan te tonen hoe hoog uw inkomen is, heeft u een 
Inkomensverklaring (IB60) nodig van de Belastingdienst. U kunt deze inkomensverklaring zelf 
aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 of downloaden op Mijn 
Belastingdienst . Ouders met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen in 
Vlaardingen gebruik maken van een regeling van de gemeente Vlaardingen voor volledige vergoeding 
van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. Meer informatie vindt u op de site van 
Stroomopwaarts: www.stroomopwaarts.nl, zoek op “vergoeding peuterspeelzaal Vlaardingen”. 

Openingtijden 

In deze video vindt u meer uitleg over de peuteropvang de recente uitbreiding naar 16 uur. Ook ziet 
u daar de opties A, B en C en wordt meer vertelt over de dagen dat de peuteropvang open is op de 
locaties. 
 
De algemeen erkende feestdagen zijn: Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 
Eerste - en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag één keer in de vijf jaar. Op 
bovengenoemde algemeen erkende feestdagen is de opvang gesloten. 
Op Oudejaarsdag 31 december sluiten de locaties eerder. De dagopvang sluit dan om 16:30 uur.  
 
Ook is er jaarlijks een Wijzerstudiedag. Dit jaar is dat op 1 oktober 2021. 
 
 
 
 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-284/wat-gaat-er-voor-mijn-kind-veranderen-op-de-peuteropvang-vanaf-1-augustus-2020
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Buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 

Tarief 

Buitenschoolse opvang (tot 18.30 uur)  bruto uurprijs € 7,66 
 
De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en 
het aantal openingsuren per dag en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. Kijk voor de 
algemene- en betalingsvoorwaarden in de Plaatsingsvoorden op de website www.wijzer.nu 

Uw kind (4-13 jaar) is welkom 

Uw kind gaat naar school, op een van de Wijzerscholen of een andere locatie in de wijk? Dan heeft u 
te maken met voorschoolse en naschoolse opvang. 
 
Uw zoon of dochter welkom op de aangegeven vaste dagen buiten schooltijd. Wij bieden 
ontspanning en activiteiten aan.  
Fruit, drinken, tussendoortjes en lunch hebben wij op de locatie, deze hoeft u niet mee te geven. Alle 
Wijzerlocaties hebben een gezond voedingsbeleid. 
 
Is er geen buitenschoolse opvang op de onderwijslocatie dan regelen wij het vervoer naar de plek 
waar wij samenwerken en gezamenlijk aanbod bieden. 
Als er belangrijke zaken zijn dan is er een overdracht vanuit school.  

http://www.wijzer.nu/
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Vakantieopvang is er in de schoolvakanties voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.  
Er zijn twee locaties waar deze opvang wordt aangeboden; één locatie in Maassluis(IKC Startpunt) en 
één locatie in Vlaardingen (de Groene Draad). Er zijn in de vakantie extra activiteiten en uitjes. 
 
De vakantieopvang in Maassluis en Vlaardingen is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Per kalenderjaar 
of bij aanvang van de plaatsing geven ouders het gewenste aantal vakantiedagen door (maximaal 60 
dagen). Deze dagen zijn alleen geldig in het lopende kalenderjaar.  
 
De vakantiedagen worden in 12 maanden of naar rato gefactureerd in het betreffende kalenderjaar, 
dit is afhankelijk van de startdatum. Over ongebruikte vakantiedagen vindt geen restitutie plaats.  
 
Tot uiterlijk 4 weken voorafgaand aan een schoolvakantie kunt u via het ouderportaal aanvragen op 
welke dagen zij gebruik willen maken van de vakantieopvang. Geregistreerde dagen, die ouders 
uiterlijk 5 dagen voor aanvang annuleren, kunnen geruild worden voor een ander vakantiemoment.  

Locaties 

Buitenschoolse opvang vindt u op de onderstaande locaties 

Maassluis Vlaardingen  
IKC de Westhoek IKC de Wereldwijzer 
IKC Startpunt IKC Jan Ligthart (Plein Emaus) 
IKC Panta rhei IKC het Breinpaleis 

Kinderopvangtoeslag  

Bij de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kosten van de opvang. Op die 
manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u moet 
betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is o.a. afhankelijk van het inkomen.  
Voor kinderopvangtoeslag gelden maximum uurtarieven. Voor kosten boven het maximum uurtarief 
ontvangt u geen kinderopvangtoeslag. Voor 2021 zijn de maximum uurtarieven vastgesteld op € 7,27 
voor buitenschoolse opvang. 
 
De overheid verstrekt Kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal drie maanden na de 
start van kinderopvang is ingediend. In de plaatsingsovereenkomst vindt u de benodigde gegevens 
zoals het aantal opvanguren en het gemiddeld uurtarief.  
 
Wanneer u er voor kiest de Kinderopvangtoeslag direct aan Wijzer over te laten maken dan ontvangt 
u maandelijks een restfactuur. Wijzigingen in uw gezinsinkomen, het aantal opvanguren of het 
gemiddeld uurtarief geeft u binnen 1 maand door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. 
Wijzigingen zijn heel makkelijk door te geven via de KinderopvangtoeslagAPP. 
 
Hier kunt u een proefberekening maken. Heeft u hulp nodig?  
Onze afdeling Debiteuren (010 593 74 54) helpt u graag. U kunt via debiteuren@wijzer.nu een 
globale prijsopgave laten maken. 

  

http://www.toeslagen.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
mailto:debiteuren@wijzer.nu
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Openingstijden 

De buitenschoolse opvang is open vanaf 7.30 (voorschools) tot 18.30 uur (naschools).  
 
De algemeen erkende feestdagen zijn: Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 
Eerste - en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag één keer in de vijf jaar. Op 
bovengenoemde algemeen erkende feestdagen is de opvang gesloten. 
Op Oudejaarsdag 31 december sluiten de locaties eerder. De dagopvang sluit dan om 16:30 uur.  
 
Ook is er jaarlijks een Wijzerstudiedag. Dit jaar is dat op 1 oktober 2021. 
 
Voor plaatsingsdagen die vallen op de algemeen erkende feestdagen wordt door Wijzer in Opvang 
een feestdagentegoed toegekend. De opgebouwde tegoeden kunnen ouders per opvangsoort op een 
later tijdstip inzetten voor een extra gratis dag, mits de bezetting het die dag toelaat,  en zijn alleen in 
het lopende kalenderjaar geldig.  
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Bijlage 1: Beleid Wijzer in Opvang  

Wijzer in Opvang Plaatsingsvoorwaarden 2021 
 
Algemene voorwaarden Kinderopvang 
 
Pedagogisch Beleidsplan 2021 
 
Beleid Veiligheid en Gezondheid 2021 
 
Voedingsbeleid 2021 
 
  

https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/2021-Plaatsingsvoorwaarden-Wijzer-in-Opvang.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/2021-Plaatsingsvoorwaarden-Wijzer-in-Opvang.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/Algemene-voorwaarden-voor-Kinderopvang.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/Pedagogisch-Beleidsplan-2021-nieuwe-huisstijl-20201209.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/WIOP-Veiligheid-en-Gezondheid-2021.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/WIOP-Voedingsbeleid-2021.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/WIOP-Voedingsbeleid-2021.pdf
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Bijlage 2: Tabel kinderopvangtoeslag 2021  

Toetsingsinkomen 
(gezamenlijk) 
vanaf 

Toetsingsinkomen 
(gezamenlijk) tot 
en met 

Percentage 
kinderopvangtoeslag 
1e kind 

Percentage 
kinderopvangtoeslag 
2e en volgend kind 

lager dan 20.302 96,0% 96,0% 

20.303 21.654 96,0% 96,0% 

21.655 23.004 96,0% 96,0% 

23.005 24.357 96,0% 96,0% 

24.358 25.709 96,0% 96,0% 

25.710 27.061 95,6% 95,7% 

27.062 28.412 94,5% 95,5% 

28.413 29.760 93,5% 95,3% 

29.761 31.214 92,6% 95,1% 

31.215 32.666 92,0% 95,0% 

32.667 34.122 91,0% 94,8% 

34.123 35.574 90,5% 94,6% 

35.575 37.031 89,7% 94,6% 

37.032 38.484 88,9% 94,6% 

38.485 39.972 88,3% 94,6% 

39.973 41.463 87,5% 94,6% 

41.464 42.953 86,8% 94,6% 

42.954 44.443 86,1% 94,6% 

44.444 45.936 85,2% 94,6% 

45.937 47.427 84,7% 94,6% 

47.428 48.916 83,9% 94,6% 

48.917 50.407 83,3% 94,6% 

50.408 52.036 82,4% 94,6% 

52.037 55.230 80,9% 94,6% 

55.231 58.423 80,1% 94,2% 

58.424 61.618 79,0% 93,6% 

61.619 64.813 76,8% 93,2% 

64.814 68.006 74,5% 92,9% 

68.007 71.202 72,3% 92,2% 

71.203 74.396 69,9% 91,7% 

74.397 77.590 67,6% 91,2% 

77.591 80.786 65,4% 90,5% 

80.787 83.979 63,1% 90,0% 

83.980 87.176 60,9% 89,6% 

87.177 90.370 58,4% 89,3% 

90.371 93.562 56,2% 88,6% 

93.563 96.757 54,0% 88,2% 

96.758 100.015 51,6% 87,7% 

100.016 103.287 49,6% 87,0% 

103.288 106.558 47,5% 86,5% 

106.559 109.829 45,4% 86,1% 

109.830 113.099 43,3% 85,8% 

113.100 116.371 41,4% 85,1% 

116.372 119.644 39,5% 84,5% 

119.645 122.916 37,6% 84,1% 

122.917 126.184 35,7% 83,5% 

126.185 129.456 34,1% 83,2% 

129.457 132.729 33,3% 82,5% 
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132.730 135.999 33,3% 81,9% 

136.000 139.270 33,3% 80,9% 

139.271 142.541 33,3% 80,6% 

142.542 145.813 33,3% 79,8% 

145.814 149.088 33,3% 78,9% 

149.089 152.356 33,3% 78,3% 

152.357 155.628 33,3% 77,4% 

155.629 158.897 33,3% 76,9% 

158.898 162.171 33,3% 76,2% 

162.172 165.443 33,3% 75,5% 

165.444 168.714 33,3% 74,8% 

168.715 171.985 33,3% 73,8% 

171.986 175.253 33,3% 73,3% 

175.254 178.527 33,3% 72,6% 

178.528 181.797 33,3% 71,8% 

181.798 185.070 33,3% 71,1% 

185.071 188.342 33,3% 70,5% 

188.343 191.612 33,3% 69,8% 

191.613 194.884 33,3% 69,0% 

194.885 198.154 33,3% 68,5% 

198.155 en hoger 33,3% 67,6% 

 

Bron: Rijksoverheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021

