
Tarieven buitenschoolse opvang (BSO) 2023 

Tarieven 2023 

Hieronder vindt u de bruto kosten van de verschillende pakketten voor 1 dag opvang per week voor het jaar 2023. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een deel van de kosten 

terug via de kinderopvangtoeslag. Benieuwd wat uw netto kosten zijn? Maak dan gebruik van onze rekentool.  

De openingstijden van de BSO sluiten aan op de schooltijden. Tijdens vakantieopvang of studiedagen** is de BSO van 07.30 tot 18.30 uur geopend.  Voor de BSO kunt u kiezen 

uit opvang vóór en/of na schooltijd of alleen tijdens de schoolvakanties. Opvang na schooltijd is altijd in combinatie met een vakantiepakket.  

Wij zijn gesloten op alle erkende feestdagen. 

52 weken pakket  uurtarief: € 9,12 

De opvang is het hele jaar geregeld. Op de dag 

waarop u tijdens schoolweken opvang heeft, is 

er ook opvang tijdens vakanties of studieda-

gen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

€  305,52 
€  297,95 
€  290,29        
€  282,72     
€  275,15    
€  267,49   
€  256,91  
€  244,69 
€  237,12 
€  229,55  
€  221,89 
€  214,32 
€  206,75 
€  199,09  
€  191,52  

33,50 
32,67 
31,83 
31,00 
30,17 
29,33 
28,17 
26,83 
26,00 
25,17 
24,33 
23,50 
22,67 
21,83 
21,00 

De genoemde uren en tarieven zijn op maandbasis, voor 1 opvangdag per week. Neemt u meer dan 1 dag opvang in de week af, vermenigvuldig dan de kosten en de uren met het 

aantal dagen dat u opvang heeft. 

 

Vakantiedagen 

Het aantal vakantiedagen wordt bepaald per kalenderjaar. Start de opvang later dan 1 januari, of stopt deze eerder dan 31 december, dan worden de vakantiedagen naar rato be-

rekend. Vakantiedagen kunnen ook ingezet worden op een niet vaste opvangdag, vraag bij de locatie naar de mogelijkheden. 

 

Vragen of meer informatie 

Onze medewerkers helpen u graag! Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer 030 6004750. Of mail uw vraag naar  

planningkc@kindencoludens.nl 

 Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen 

*  De maandprijs is gebaseerd op de kosten voor de opvang op jaarbasis en wordt in 12 gelijke betalingstermijnen  gefactureerd.    
** Opvang tijdens studiedagen alleen bij voldoende belangstelling 

46 weken pakket uurtarief: € 10,52 

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 6 vakantiedagen of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

 €  294,56 
 €  285,83 
 €  276,99 
 €  268,26 
 €  259,53 
 €  250,69 
 €  238,49 
 €  224,39 
 €  215,66 
 €  206,93 
 €  198,09 
 €  189,36 
 €  180,63 
 €  171,79 
 €  163,06 

28,00 
27,17 
26,33 
25,50 
24,67 
23,83 
22,67 
21,33 
20,50 
19,67 
18,83 
18,00 
17,17 
16,33 
15,50 

Opvang Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

07:30-08:30 
07:30-08:45 

 €   30,37       
 €   38,03     

3,33 
4,17 

Voorschoolse opvang 

Naast opvang na schooltijd, is het bij sommige BSO’s ook mogelijk om 

voorschoolse opvang af te nemen. Op de websitepagina van de BSO ziet u of 

VSO mogelijk is.  

Het uurtarief voor de voorschoolse opvang is € 9,12 

Hiernaast de kosten voor 1 dag opvang in een schoolweek. 

*De maandprijs is gebaseerd op 40 schoolweken per jaar en wordt in 12 gelijke betalingstermijnen 
gefactureerd 

49 weken pakket uurtarief: € 9,70 

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 9 vakantiedagen of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

    €  298,28 
    €  290,22 
    €  282,08 
    €  274,03 
    €  265,97 
    €  257,83 
    €  246,57 
    €  233,58 
    €  225,53 
    €  217,47  
    €  209,33 
    €  201,28 
    €  193,22 
    €  185,08 
    €  177,03 

30,75 
29,92 
29,08 
28,25 
27,42 
26,58 
25,42 
24,08 
23,25 
22,42 
21,58 
20,75 
19,92 
19,08 
18,25 

Opvangtijden 

11:45-18:30 
12:00-18:30 
12:15-18:30 
12:30-18:30 
12:45-18:30 
13:00-18:30 
13:15-18:30 
13:45-18:30 
14:00-18:30 
14:15-18:30 
14:30-18:30 
14:45-18:30 
15:00-18:30 
15:15-18:30 
15:30-18:30 

Buitenschoolse opvang       opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties 

Uitsluitend vakantie opvang 

Dit pakket is uitsluitend voor opvang in de vakantieweken. U kunt gebruik 

maken van opvang tijdens 12 vakantiedagen per heel kalenderjaar. 

Het uurtarief voor de uitsluitend vakantieopvang is € 9,12 

Opvang Vaste bruto maandprijs Uren per maand 

07:30-18:30  €    100,32      11,00 

https://www.kmnkindenco.nl/tarieven/
mailto:planning@kmnkindenco.nl

