
Opgave 6 

Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen, de informatiebronnen 7 tot en met 11.  

In informatiebron 7 staat de prognose van het aantal op te vangen kinderen door 

‘Assepoester’ in 2002. In informatiebron 8 staan de salarisschalen sector Kinderopvang.  

In informatiebron 9 staan de balans per 31 december 2001 en de resultatenrekening over 

2001 van kindercentrum ‘Assepoester’. In informatiebron 10 is een overzicht opgenomen 

van de verwachte kosten en in informatiebron 11 een overzicht van de verwachte 

opbrengsten voor het jaar 2002 van Kindercentrum ‘Assepoester’. 

Kindercentrum ‘Assepoester’ is een van de zes gecertificeerde kindercentra in de gemeente 

Nieuwegein. Het kindercentrum ‘Assepoester’ voorziet in de behoefte van opvang van 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. In het kindercentrum ‘Assepoester’ wordt gewerkt 

met twee strikt gescheiden groepen, namelijk de groep 0 tot 4-jarigen en de groep  

4 tot 13-jarigen. 

In augustus 2001 wordt het bestuur van het kindercentrum ‘Assepoester’ benaderd door het 

bestuur van het nabijgelegen kindercentrum ‘Pinokkio’ met de vraag of ‘Assepoester’ de 

kinderen, die door het kindercentrum ‘Pinokkio’ worden opgevangen, kan overnemen. 

(‘Pinokkio’ zal zijn deuren moeten sluiten in verband met een niet sluitend te krijgen 

begroting voor het jaar 2002.) 

Het bestuur van ‘Assepoester’ heeft aan de overname van de kinderen van ‘Pinokkio’ de 

voorwaarde verbonden dat tengevolge van de overname de tarieven van de ouderbijdragen 

van ‘Assepoester’ in 2002 niet extra mogen toenemen. Nader onderzoek heeft uitgewezen 

dat zonder overname van ‘Pinokkio’ de tarieven van de ouderbijdragen in 2002 ten opzichte 

van 2001 met 5% zouden moeten stijgen om de begroting sluitend te krijgen. 

Uit het nader onderzoek van ‘Assepoester’ blijkt ook dat met alleen een aanpassing in de 

personele bezetting de kinderen van ‘Pinokkio’ in 2002 kunnen worden opgevangen. 

In het jaar 2001 werken bij het kindercentrum ‘Assepoester’ vijf leidsters. Twee leidsters 

ontvangen het salaris van schaal 16 CAO Kinderopvang en drie leidsters het salaris van 

schaal 10 van de CAO Kinderopvang. Alle leidsters bij ‘Assepoester’ werken 36 uur per 

week.
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Volgens de CAO Kinderopvang hebben alle leidsters met een aanstelling van voor  

1 januari 2002 recht op een salarisverhoging met één schaalpunt. Eventueel nieuw aan te 

stellen personeel per 1 januari 2002 wordt gesalarieerd volgens schaal 8. 

1p 23 � Wat is het voordeel voor een werkgever als voor het personeel een CAO geldt? 

2p 24 � Geef twee redenen waarom de leidsters bij het kindercentrum ‘Assepoester’ verschillend 

worden gesalarieerd. 

Met behulp van informatiebron 7 kan worden bepaald hoeveel leidsters ‘Assepoester’ per 

dagdeel minimaal nodig heeft om alle kinderen van beide kindercentra op te kunnen 

vangen. Bij de inzet van leidsters moeten kindercentra voldoen aan de in informatiebron 7 

vermelde wettelijke eisen. 

3p 25 � Toon met behulp van een berekening aan dat er minimaal zes leidsters nodig zijn als 

‘Assepoester’ in 2002 de kinderen van ‘Assepoester’ en ‘Pinokkio’ wil opvangen. 

3p 26 � Bereken, met behulp van informatiebron 8, de totale loonkosten van de zes leidsters voor 

het kindercentrum ‘Assepoester’ voor het jaar 2002 (afronden op gehele euro’s naar boven).

In de informatiebronnen 9 en 10 wordt melding gemaakt van een 3,5% hypothecaire lening. 

1p 27 � Wordt de 3,5% hypothecaire lening met behulp van annuïteiten afgelost? Motiveer het 

antwoord.

In informatiebron 10 valt te lezen dat de afschrijvingsbedragen van het gebouw worden 

aangewend voor de aflossing van de 3,5% hypothecaire lening. 

2p 28 � Welke financiële overweging kan bij het bestuur van ‘Assepoester’ een rol gespeeld hebben 

om het aflossingsplan van de hypothecaire lening te koppelen aan het afschrijvingsplan van 

het gebouw? 

3p 29 � Bepaal met behulp van informatiebron 10 de totale verwachte kosten (in gehele euro’s) voor 

het kindercentrum ‘Assepoester’ voor het jaar 2002.  

5p 30 � Bepaal met behulp van informatiebronnen 7 en 11 de totale verwachte opbrengsten voor het 

kindercentrum in 2002 als de tarieven van de ouderbijdragen in 2002 ten opzichte van 2001 

niet verhoogd worden. 

3p 31 � Zal het bestuur van het kindercentrum ‘Assepoester’, rekening houdend met de gestelde eis 

dat de ouderbijdragen met maximaal 5% mogen stijgen, besluiten om de kinderen van het 

kindercentrum ‘Pinokkio’ per 1 januari 2002 op te vangen? Motiveer het antwoord met een 

berekening. 
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