
001 Tarieven buitenschoolse opvang (BSO) 

Tarieven 2021 

Hieronder vindt u de bruto kosten van de verschillende pakketten voor 1 dag opvang per week voor het jaar 2021. 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: €  8,17 

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 

€  273,70 33,50 

€  266,89 32,67 

€  260,08 31,83 

€  253,27 31.00 

€  246,46 30,17 

€  239,65 29,33 

€  230,12 28,17 

€  219,23 26,83 

€  212,42 26,00 

€  205,61 25,17 

€  198,80 24,33 

€  192,00 23,50 

€  185,19 22,67 

€  178,38 21,83 

€  171,57 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 17.00 uur op telefoonnummer 030 6004750. Of mail uw vraag naar  

planning@kmnkindenco.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: €  9,42  

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 6 vakantie- of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

€  263,76 28,00 

€  255,91 27,17 

€  248,06 26,33 

€  240,21 25.50 

€  232,36 24,67 

€  224,51 23,83 

€  213,52 22,67 

€  200,96 21,33 

€  193,11 20,50 

€  185,26 19,67 

€  177,41 18,83 

€  169,56 18,00 

€  161,71 17,17 

€  153,86 16,33 

€  146,01 15,50 

Opvang Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

07.30 - 08.30 uur €  27,23 3,33 

07.30 – 08.45 uur €  34,04 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 € 8,17.  

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: €  8,69  

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 9 vakantie- of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

€  267,22 30,75 

€  259,98 29,92 

€  252,73 29,08 

€  245,49 28,25 

€  238,25 27,42 

€  231,01 26,58 

€  220,87 25,42 

€  209,28 24,08 

€  202,04 23,25 

€  194,80 22,42 

€  187,56 21,58 

€  180,32 20,75 

€  173,08 19,92 

€  165,83 19,08 

€  158,59 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 € 8,17.  

Opvang Vaste bruto maandprijs Uren per maand 

07.30 - 18.30 uur €  89,87 11 

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

