
 

UITLEG TOOLKIT 

KINDEROPVANGTOESLAG 

 

BOINK HEEFT DE TOOLKIT ‘UITLEG 

KINDEROPVANGTOESLAG’ GELANCEERD. 

  

De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. 

Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de 

website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te 

downloaden via de website van BOinK.  

De toolkit is er in 4 talen beschikbaar; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch. 

 

Nieuwsbrief 

juni 2022           

──── 

Zoete-inval 

Op 22 juni aanstaande is 

er een Zoete-inval voor 

alle aangesloten 

gastouders in speeltuin 

110-morgen 

──── 

EHBO cursus 

Zorg dat je tijdig de 

EHBO cursus herhaalt. 

EHBO kun je volgen bij 

onder andere EHBO 

Karin. Vraag naar de 

mogelijkheden bij Zoet 

GOB! 

──── 

Cursus en training:  

Zie hiervoor de website 

van Zoet GOB voor de 

actuele agenda! 

ZOET 

GASTOUDERBUREAU 

Jubileumplein 17  

3055 ZS Rotterdam 

010-8502935 

www.zoetgastouderbureau.nl 

 

https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2022/boink-lanceert-toolkit-uitleg-kinderopvangtoeslag


Informatiedocument Kinderopvang Covid-19 

In het informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites waar u 

meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en overige relevante informatie 
gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19. 

Download het informatiedocument in uw PortaBase omgeving voor meer informatie. 

 

Oudercommissie bijeenkomst  

Op 8 juni jl heeft de oudercommissie een vergadering gehad.  

Tijdens de vergadering is de vakantieperiode van Zoet Gastouderbureau besproken. Zoet Gastouderbureau zal 
in de periode van 29 juli tot en met 18 augustus aanstaande beperkt bereikbaar zijn. In overleg met de 

oudercommissie is Zoet Gastouderbureau tijdens deze periode telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 9:00 uur tot 10:00 uur.  

Whatsapp en email zal beperkt worden gelezen. 

De oudercommissie bestaat uit drie leden waaronder Petra Visser, Carolien Horbach en Sharon Slagboom. De 

oudercommissie heeft een adviserende rol. Ouders kunnen de oudercommissie benaderen voor vragen omtrent 
de gastouderopvang. De oudercommissie is bereikbaar via het volgende emailadres: 

oc@zoetgastouderbureau.nl 

 

 

 

 

mailto:oc@zoetgastouderbureau.nl


Recordverhoging maximale uurprijs komt er aan 

                     
De maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU en het 

bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang staat allemaal te lezen in het Ontwerpbesluit Wijziging 
Kinderopvangtoeslag, dat naar de Kamer is gestuurd. 

De eerder voorspelde recordverhoging van de kinderopvangtoeslagtarieven wordt bevestigd in 
dit ontwerpbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als het besluit doorgang vindt in 

de Kamer, zal de maximale uurprijs per 1 januari 2023 voor de gastouderopvang € 6,73 per uur zijn. 

Voor het berekeningsjaar 2023 worden de uurprijzen van de gastouderopvang met 3,22 procent geïndexeerd. 
Deze hoge indexering heeft te maken met de coronacrisis en de effecten van de oorlog in Oekraïne op de 

inflatie. 

 

 

 

 

 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/mogelijk-recordverhoging-toeslagtarieven-met-57-procent-in-2023/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/aanbiedingsbrief-ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2023

