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Vlaardingen 
IKC Samen Wijs 
IKC Erasmus 
IKC de Klimboom 
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 

2022 
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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 Samen Wijs ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus 
Regulier ja 

IKC Erasmus ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus 
Regulier IKC de Wereldwijzer 

IKC de Klimboom ja 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus 
Regulier 

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 

Plein Emaus 
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 Samen Wijs 

SO/VSO Ericaschool nvt nvt Speciaal Onderwijs In overleg 

De Globe IKC de Klimboom 
IKC Jan Ligthart 

Plein Emaus 
Nieuwkomers onderwijs 

IKC Jan Ligthart 
De Groene Draad 

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 € 8,70 
(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 voorwaarden kinderopvang en de plaatsingsvoorwaarden met betalingsvoorwaarden 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 2022 zijn de maximum uurtarieven vastgesteld op € 8,50 
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 7 oktober 2022. 
 
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 € 8,50 
(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 (2 dagdelen of 4 dagdelen) 

Is uw peuter 2 jaar, dan is hij of zij welkom op 2 vaste dagdelen (8 uur per week). De peuteropvang is 
geopend in de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties.  
Bij de peuteropvang zorgt u zelf voor de lunch van uw kind(eren) en wij de tussendoortjes. Luiers 
worden door Wijzer geregeld mocht uw kind nog niet zindelijk zijn. 
 
In de peuteropvang 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 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. 

https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-33/wat-doen-peuters-op-de-peuteropvang
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Locaties 

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 Klimboom 
 Holy IKC Samen Wijs 

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 

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 de studiedagen van de 
basisscholen, Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart is de peuteropvang geopend. 
 
Ook is er jaarlijks een Wijzerstudiedag. Dit jaar is dat op 7 oktober 2022. 
 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag
file:///C:/Users/CarolienBurgerhout/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V90G1YGI/www.stroomopwaarts.nl
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Buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 

Tarief 

Buitenschoolse opvang (tot 18.30 uur)  bruto uurprijs € 7,85 
 
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 voorwaarden kinderopvang en de plaatsingsvoorwaarden met betalingsvoorwaarden 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 is 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 drie locaties waar deze opvang wordt aangeboden; twee locaties in Maassluis (IKC Startpunt & 
IKC de Westhoek) en één locatie in Vlaardingen (KC 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 u gebruik wilt 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 & de Groene Draad) 
IKC Panta rhei IKC Samen Wijs 

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 2022 zijn de maximum uurtarieven vastgesteld op € 7,31 
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 7 oktober 2022. 
 
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 2022 
 
Algemene voorwaarden Kinderopvang 
 
Pedagogisch Beleidsplan  
 
Beleid Veiligheid en Gezondheid  
 
Voedingsbeleid  
 
  

https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2021/11/2022-Plaatsingsvoorwaarden-Wijzer-in-Opvang-DEF.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2021/11/2022-Plaatsingsvoorwaarden-Wijzer-in-Opvang-DEF.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2020/12/Algemene-voorwaarden-voor-Kinderopvang.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2021/08/Pedagogisch-Beleidsplan-2021-Wijzer-huisstijl.pdf
https://www.wijzer.nu/wp-content/uploads/2021/08/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 2022  

Toetsingsinkomen 
(gezamenlijk) 
vanaf 

Toetsingsinkomen 
(gezamenlijk) tot 
en met 

Percentage 
kinderopvangtoeslag 
1e kind 

Percentage 
kinderopvangtoeslag 
2e en volgend kind 

lager dan 26.066 96,0% 96,0% 

26.067 27.437 95,5% 95,6% 

27.438 28.807 94,4% 95,4% 

28.808 30.174 93,4% 95,2% 

30.175 31.648 92,5% 95,0% 

31.649 33.120 91,9% 94,9% 

33.121 34.596 90,9% 94,7% 

34.597 36.068 90,4% 94,5% 

36.069 37.546 89,5% 94,5% 

37.547 39.019 88,7% 94,5% 

39.020 40.528 88,1% 94,5% 

40.529 42.039 87,3% 94,5% 

42.040 43.550 86,6% 94,5% 

43.551 45.061 85,9% 94,5% 

45.062 46.575 85,0% 94,5% 

46.576 48.086 84,5% 94,5% 

48.087 49.596 83,7% 94,5% 

49.597 51.108 83,0% 94,5% 

51.109 52.759 82,1% 94,5% 

52.760 55.998 80,6% 94,5% 

55.999 59.235 79,8% 94,1% 

59.236 62.474 78,7% 93,5% 

62.475 65.714 76,4% 93,1% 

65.715 68.951 74,1% 92,8% 

68.952 72.192 71,9% 92,1% 

72.193 75.430 69,4% 91,6% 

75.431 78.669 67,1% 91,1% 

78.670 81.909 64,9% 90,4% 

81.910 85.146 62,5% 89,8% 

85.147 88.388 60,3% 89,4% 

88.389 91.626 57,8% 89,1% 

91.627 94.863 55,5% 88,4% 

94.864 98.102 53,3% 88,0% 

98.103 101.405 50,9% 87,5% 

101.406 104.723 48,8% 86,8% 

104.724 108.039 46,7% 86,3% 

108.040 111.356 44,6% 85,9% 

111.357 114.671 42,4% 85,6% 

114.672 117.989 40,5% 84,9% 

117.990 121.307 38,6% 84,3% 

121.308 124.625 36,7% 83,9% 

124.626 127.938 34,7% 83,3% 

127.939 131.255 33,3% 82,9% 

131.256 134.574 33,3% 82,2% 

134.575 137.889 33,3% 81,6% 

137.890 141.206 33,3% 80,6% 

141.207 144.522 33,3% 80,3% 

144.523 147.840 33,3% 79,5% 
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147.841 151.160 33,3% 78,6% 

151.161 154.474 33,3% 78,0% 

154.475 157.791 33,3% 77,1% 

157.792 161.106 33,3% 76,6% 

161.107 164.425 33,3% 75,8% 

164.426 167.743 33,3% 75,1% 

167.744 171.059 33,3% 74,4% 

171.060 174.376 33,3% 73,4% 

174.377 177.689 33,3% 72,9% 

177.690 181.009 33,3% 72,2% 

181.010 184.324 33,3% 71,4% 

184.325 187.642 33,3% 70,7% 

187.643 190.960 33,3% 70,1% 

190.961 194.275 33,3% 69,3% 

194.276 197.593 33,3% 68,5% 

197.594 200.908 33,3% 68,0% 

200.909 en hoger 33,3% 67,1% 

 

Bron: Rijksoverheid 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021
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Blijf nieuwsgierig. 
Durf te doen. 
Samen steeds 
wijzer. 
 


