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Bespreken aanbod en tarieven Hoera 2021: 
Een tweetal weken geleden heeft de oudercommissie kennis kunnen nemen van de brief aanbod en 
tarieven van 2021 voor Hoera. 
 
De reguliere bureaukosten van Hoera gastouderopvang gaan met €2,50 per maand omhoog, Robert 
geeft aan dit een forse stijging te vinden.  
Hanneke ligt toe wat de bureaukosten precies inhouden: administratiekosten, bemiddelingskosten/ 
match zoeken van gastouder en kind. Je kunt het als een soort abonnement zien om bij een 
gastouderbureau geregistreerd te staan. Echter word wel onderschreven dat Hoera het belangrijk vind 
dat peuters deelnemen aan het peuterprogramma als voorbereiding op de school, dus als kinderen 
zowel naar gastouder gaan maar tevens ook naar een Hoera locatie blijven de kosten gelijk aan 2020. 
Hanneke geeft aan dat niet alle gastouders bevoegd zijn om een peuterprogramma te draaien.  
 
In de begeleidende mail staat benoemd dat 3,5% stijging van de uurtarieven niet alle kosten kunnen 
dekken in de kinderopvang en dat de brancheverenigingen hier bezwaar tegen gemaakt hebben. 
Mogelijk dat hierover ook iets vermeld kan worden in de aankomende brief voor de ouders zodat ze 
niet voor een verrassing komen te staan als de tarieven uiteindelijk nog wat meer wijzigen.  
 
Robert stelt voor om de brief van het aanbod 2021 pagina voor pagina door te nemen zodat we niets 
over het hoofd zien. 
Hanneke geeft aan dat er alleen op pagina 1 een wijziging plaatsvindt van 3,5% van het uurtarief.  
 
w.v.v.t.k: 
* Yvonne vraagt of er al enig zicht is op het verkorten van de wachttijden voor het testen van de 
medewerkers, Hanneke geeft aan dat het testen en het verkrijgen van de uitslag wel sneller gaat, 
echter geeft dit niet meer ‘speling’ in het personeel. Dit gezien er ook positieve medewerkers (kunnen) 
zijn en mogelijke quarantaine maatregelen die dan van toepassing zijn. 
Er zijn ook allerlei scenario’s die op ‘tafel’ liggen mochten er door de overheid nieuwe maatregelen 
getroffen worden. 
* Mandy vraagt naar de observatiemethode KIJK, haar is ter oren gekomen dat niet iedere ouder 
standaard een uitnodiging krijgt voor een gesprek betreffende het kind, maar dat er soms door een 
ouder zelf achteraan dient te worden gegaan. Hanneke geeft aan dat er standaard een uitnodiging 
naar de ouder uit zou moeten gaan zo rond de verjaardag van het kind, en dat de ouders dan i.o.m. 
de medewerker een afspraak hiervoor kunnen maken. Hanneke zal dit nog eens onder de aandacht 
van de medewerkers brengen. 
 
 
Volgende vergadering staat i.p op maandag 11 januari gepland. 
 
 
 
 
 
 
 


