
OPENING HOURS 

Monday   7.30am - 6.30pm 
Tuesday   7.30am - 6.30pm 
Wednesday   7.30am - 6.30pm 
Thursday   7.30am - 6.30pm 
Friday   7.30am - 6.30pm 

We are open 52 weeks a year including school holidays. We are closed on all national holidays; New Year’s 
day, Easter Monday, King’s Day, Liberation Day (1 in 5 years), Ascension Day, Whit Monday, Christmas Day 
and Boxing Day. 

Every year, Villa Bloom is closed for a maximum of two days. We use these two days to train our 
pedagogical professionals and these dates will be communicated at least six months in advance. These 
days are already calculated in the price. 

PRICES DAYCARE 

PRICES BSO 

FEES & CHILDCARE ALLOWANCE 
Villa Bloom will need to follow the regulations of the Dutch Law of Childcare; this means that you are 
entitled to childcare allowance. You can make a calculation test on the website of the Belastingdienst (tax 
services) www.toeslagen.nl. We can, of course, assist you with the application procedure. Please contact 
Villa Bloom office for further information. 

ENROLLMENT FEE 
The non refundable. enrolment fee is € 45,00. This will be charged as soon as the agreement is signed,.

DAYS PER WEEK MONTHLY FEE 

1 € 546,87

2 € 1093,74

3 € 1640,61

4 € 2187,48

5 € 2734,35

PACKAGE HOURLY RATE 

Schooldays + Non-teaching days + Holiday 
days 

€ 9,62

Den Haag, 16 november 2021 

 
Beste leden van de oudercommissie,  

Hartelijk dank voor jullie reactie op de indexatie brief verstuurd op 2 november 2021. Graag 
beantwoord ik jullie vragen in deze brief.  

Opbouw van het percentage 
In de kostenprognose wordt onder onderdeel 2 Loonkostenstijging gesproken over de 
verschillende facetten die bijdragen aan het percentage dat hiervoor benoemt is. Dit bestaat uit; 
salariskosten, periodieke loonsverhogingen, kosten veranderingen als gevolg van in-en uitstroom, 
pensioenpremie en sociale lasten. Zoals benoemd in de kostenprognose verschilt de invloed van 
de diverse onderdelen per organisatie, waardoor het moeilijk is deze op brancheniveau in te 
schatten. Hiervoor hebben wij dus een eigen berekening gemaakt. Jullie vinden deze berekening 
in onderstaande tabel:  

Kostenprognose Villa Bloom  

In onderdeel 2.2 periodieke loonsverhoging van de kostenprognose staat vermeld dat het 
genoemde percentage van 0,8 tot 1,3% gebaseerd is op het toekennen van een salaristrede 
stijging voor 30%-50% van het personeel. Dit is echter niet van toepassing op de periodieke 
loonsverhoging binnen Villa Bloom. Gezien het relatief jonge personeelsbestand van Villa Bloom, 
krijgt ongeveer 98% van de medewerkers per jaar een periodieke loonsverhoging toegekend.  

Dit draagt bij aan een hoger percentage op het gebied van loonkostenstijging. Je ziet dan ook 
dat het cijfer bij onderdeel 3.2 afwijkt ten opzichte van het cijfer in de kostenprognose. Van hieruit 
ontstaat het verschil ten opzichte van het indexatiecijfer in de kostenprognose. In de 
kostenprognose is ook benoemd dat het cijfer van 0,8 tot 1,3% betrekking heeft op 30-50% van 
de medewerkers en toeziet op het periodiek van de pedagogisch medewerker.  

3.1 Effect CAO-maatregelen 2,0%

3.2 Effect periodieke loonsverhoging 3,0%

3.3 Effect in-en uitstroom 0,3%

3.4 Effect pensioenpremie 0,3%

3.5 Effecten sociale lasten werkgever 0,2%

Totaal loonkostenontwikkeling 5,8%

Inflatie overige kosten 1,8%

Loonkosten tellen voor 71% mee 4,2

Overige kosten tellen voor 29% mee 0,5%

Totaal kostenontwikkeling 4,7%


