
005 Tarieven buitenschoolse opvang  

BSO Oase 

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 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  

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 

€  219,01 31,83 

€  198,06 25,17 

 

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 

 

Voor uw aanvraag kinderopvangtoeslag vindt u in bovenstaande tabel de vaste maandprijs en het gemiddeld aantal uren per maand. De uurtarief voor 2021 komt hiermee uit op de volgende gemiddelde prijzen: 

BSO 14.15-18.30    BSO 12.15-18.30 

52 weken pakket: € 7,87   52 weken pakket: € 6,88 

49 weken pakket: € 8,13   49 weken pakket: € 6,99 

46 weken pakket: € 8,31   46 weken pakket: € 7,00 

 

46 weken pakket  

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 6 vakantie- of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

€  184,33 26,33 

€  163,43 19,67 

49 weken pakket  

Op de dag waarop u tijdens schoolweken opvang 

heeft, is er ook opvang tijdens 9 vakantie- of  

studiedagen**.  

Vaste bruto maandprijs* Uren per maand 

€  203,29 29,08 

€  182,25 22,42 

Opvangtijden 

12.15 - 18.30 

14.15 - 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 € 7,28.  

 

Opvang Vaste bruto maandprijs Uren per maand 

07.30- 18.30 uur €  80,08 11 

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

