
     

               

DOT Nieuwsbrief 
september 2022 

Nieuwsbrief voor onze vraagouders en gastouders 

 

 
Prinsjesdag 2022 
 
Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2023 bekendgemaakt. Wat verandert er voor u in 2023 

in de kinderopvang? Op https://www.kinderopvang-wijzer.nl/prinsjesdag-kinderopvang-in-2023/ kunt u 

onder andere nalezen over verandering in de inkomenstabel, maximum uurprijs kinderopvang en de 

koppeling met gewerkte uren. 

 
 
Maximum uurprijs kinderdagopvangtoeslag omhoog in 2023 
 
Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Voor 

2023 worden de maximale uurtarieven voor de dagopvang en buitenschoolse opvang met 5,58% verhoogd. 

Voor de gastouderopvang wordt het maximale uurtarief met 3,22% verhoogd 

 
 

Maximaal te vergoeden uurtarief 2022 2023 

Dagopvang (incl. peuterspeelzaal) € 8,50 € 8,97 

Bso € 7,31 € 7,72 

Gastouderopvang € 6,52 € 6,73 

 

 
 
Vragenlijst e-learning 
 

Op 15 september, de dag van de pedagogisch medewerker, hebben alle gastouder een vragenlijst 

ontvangen waarin we een gratis e-learning aanbieden. De vragenlijst is tot 1 oktober beschikbaar, mocht 

u deze nog niet hebben ingevuld, graag nog even invullen en versturen. 

 

https://www.kinderopvang-wijzer.nl/prinsjesdag-kinderopvang-in-2023/


     

               

 
Vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag naar 96% vanaf 
2025 voor alle ouders. 
 
Goed nieuws : alle ouders krijgen per 1 januari 2025, 96% van de kosten voor kinderopvang vergoed. Dat 

was eerst 95 procent, waardoor de laagste inkomens die nu al 96 procent vergoed krijgen er op achteruit 

zouden gaan.  

 
Tevens zet het kabinet in 2023 de eerste concrete stap door de koppeling aan gewerkte uren los te laten. 

Tot en met 2022 is de hoogte van de arbeidsuren een basis voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. In 

2023 is het aantal maanden dat je werkt van belang. Simpel : werk je 1 uur per maand, dan kan je tot 230 

uur aan kinderopvangtoeslag krijgen (mits je zoveel uren afneemt EN betaald hebt). Dit is dus in het 

voordeel van veel ouders. 

 
Bron: Kinderopvangtotaal.nl https://www.kinderopvangtotaal.nl/goed-nieuws-alle-ouders-krijgen-96-
kinderopvangkosten-vergoed-vanaf-2025/ 
En https://www.kinderopvang-wijzer.nl/prinsjesdag-kinderopvang-in-2023/ 
 

 

Uurtarief gastouders 2023 
 

Binnenkort ontvangen de gastouders een vragenlijst om het uurtarief voor 2023 aan DOT door te geven.  

 

De maand oktober is een mooi moment voor de gastouder om het nieuwe uurtarief aan de ouders kenbaar 

te maken. Ouders kunnen het nieuwe uurtarief dan tijdig doorgeven aan de belastingdienst. 

 

Ouders moeten ieder jaar zelf het nieuwe uurtarief van hun kinderopvang doorgeven aan de Belastingdienst 

t.b.v. de kinderopvangtoeslag. Dat kan door in te loggen op www.mijntoeslagen.nl of via de speciale 

kinderopvangtoeslag app.  

 

Voor een nieuwe berekening van het gemiddelde uurtarief voor 2023 kunnen de ouders een mail sturen 

naar DOT. 

 
GGD inspectie DOT gastouderbureau 
 

Op 6 september heeft DOT een inspectie van de GGD gehad. Het volledige inspectie rapport is binnenkort 

in te zien op:  

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/d34fb0e4-3d11-4847-a2e7-

6044abc1c729 
 

 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/goed-nieuws-alle-ouders-krijgen-96-kinderopvangkosten-vergoed-vanaf-2025/
https://www.kinderopvangtotaal.nl/goed-nieuws-alle-ouders-krijgen-96-kinderopvangkosten-vergoed-vanaf-2025/
https://www.kinderopvang-wijzer.nl/prinsjesdag-kinderopvang-in-2023/
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/d34fb0e4-3d11-4847-a2e7-6044abc1c729
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/d34fb0e4-3d11-4847-a2e7-6044abc1c729


     

               

 
Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag 
 
BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 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 in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en 

Arabisch. Het is een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van 

kinderopvangtoeslag. 

 

Scan deze QR code om de app direct te downloaden:  

 

 
Oudercommissie 
 
DOT zoekt leden om samen een oudercommissie op te starten. 

 

Oudercommissieleden praten met elkaar over : 

 

• Het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 

• Voedingsaangelegenheden van algemene aard;  

• Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;  

• De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

• Wijziging van de prijs van kinderopvang. 

 

Hebt u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, stuur dan een mail naar  

info@dotgastouderbureau.nl 

 

mailto:info@dotgastouderbureau.nl


     

               

 
Sluitingsdata 2022 / 2023 
 

• 17 oktober t/m 21 oktober * 
• 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023 * 
• 27 februari t/m 3 maart 2023 * 
• 7 april t/m 10 april 2023 (Goede vrijdag / 

Pasen) * 
• 24 april t/m 5 mei 2023 * 
• 29 mei 2023 (Pinksteren) * 
• 24 juli t/m 11 augustus 2023 ** 

 
*Telefonisch niet bereikbaar, wel via de mail 

** Telefonisch en via de mail niet bereikbaar 

 

De facturatie en uitbetalingen blijven doorlopen. Uitbetaling 

vinden plaats op dinsdag en vrijdag. 

 
Achterwacht tijdens vakantie: Loes Leupen : 0643787090 

(Alleen bereikbaar in geval van nood, zoals bij vermoedens van 

kindermishandeling en meldingen vanuit het personen register) 

 
Contact 
 

Adres: Novemberstraat 67, 1335 EZ Almere 

Email: info@dotgastouderbureau.nl 

Tel: 06-833 46 275 (ma t/m vrij 09:00 – 17:00) 

 

mailto:info@dotgastouderbureau.nl

