
                         Kinderopvang En nu jij  

                               Tarievenoverzicht 2020 

Aantal dagen opvang  5 4 3 2 1 

 

Hele dagopvang 0-4 jaar 52 weken contract  

Uurtarief €8,17 
 

€8,17 
 

€8,17 
 

€8,17 
 

€8,17 

Opvanguren   222,09 182 139,75 95,33 47,7 

Bruto maandtarief  €1814,42 €1486,94 €1141,76 €778,87 €389,44 

 

Halve dagopvang 0-4 jaar 52 weken contract 

Uurtarief €8,17 
 

€8,17 €8,17 
 

€8,17 
 

€8,17 

Opvanguren 119,17 99,67 74,75 52 26 

Bruto maandtarief  €973,59 €814,28 €610,71 €424,84 €212,42 

 

Hele dagopvang 0-4 jaar 40 weken contract 

Uurtarief €8,37 
 

€8,37 
 

€8,37 
 

€8,37 
 

€8,37 

Opvanguren   170,85 140 107,50 73,34 36,70 

Bruto maandtarief  €1429,88 €1171,80 €899,78 €613,80 €306,90 

 

Halve dagopvang 0-4 jaar 40 weken contract 

Uurtarief €8,37 
 

€8,37 €8,37 
 

€8,37  
 

€8,37  

Opvanguren 91,67 76,67 57,50 40 20 

Bruto maandtarief  €767,25 €641,70 €481,28 €334,80 €167,40 

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar  52 weken contract   

Uurtarief €7,02 €7,02 €7,02 €7,02 €7,02 

Opvanguren 111,80 93,78 70,33 49,06 24,50 

Bruto maandtarief  €784,84 €658,29 €493,72 €344,35 €172,18 

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 40 weken contract  

Uurtarief €7,22 €7,22 €7,22 €7,22 €7,22 

Opvanguren 86 72,13 54,10 37,73 18,87 

Bruto maandtarief  €620,92 €520,80 €390,60 €272,43 €136,22 

 

Voorschoolse opvang 4-12 jaar   

Uurtarief €7,02 €7,02 €7,02 €7,02 €7,02 

Opvanguren 33,35 26,67 20 13,35 6,7 

Bruto maandtarief  €234 €187,20 € 140,40 €93,60 €46,80 

*VSO kan alleen in combinatie met buitenschoolse opvang  

 

 



Aantal dagen opvang  5 4 3 2 1 

 

Peuterspelen 2-4 jaar (40 weken) Dit wordt vanaf september 2020 aangeboden  

Tijden van 8.45-11.45 (inloop 8.30) De kosten worden omgerekend naar een maandbedrag verdeeld over 12 maanden.  

Uurtarief €8,17 €8,17 €8,17 €8,17 €8,17 

Opvanguren 50 40 30 20 10 

Bruto maandtarief  €408,50 €326,80 €245,10 €163,40 €81,70 

 

Overige kinderopvang mogelijkheden  Uren Bruto maandbedrag Uurprijs / %  

Extra hele dagopvang   11 €89,87 €8,17 

Extra halve dagopvang  6 €49,02 €8,17 

Toeslag flexibele opvang    15% 

 

Overige BSO mogelijkheden  Uren Bruto maandbedrag Uurprijs / %  

Hele dag vakantieopvang  11 €77,22 €7,02 

Halve dag vakantieopvang  6 €42,12 €7,02 

Toeslag flexibele opvang    15% 

Extra middag BSO  6 €42,12 €7,02 

Incidentele VSO  2 €14,04 €7,02 

 

Hele dagopvang = 07.00-19.00 uur  

Halve dagopvang = 07.00-13.00 uur/ 13.00-19.00  

Voorschoolse opvang = Voorschool tijdens schoolweken  

 

Overige informatie: 

 De bedragen zijn inclusief ontbijt en indien gewenst warm eten.  

 Prijzen zijn per maand en worden 12  x per jaar gefactureerd.  

 De pakketten voor de BSO zijn inclusief schoolvrije dagen. Heeft de school een studiedag dan kunt u uw kind 
bij ons brengen zonder extra kosten.  

 Wij kunnen helpen bij het berekenen van het netto bedrag.  

 En nu jij kent geen vakantiesluiting en zijn 52 weken per jaar open van 07.00-19.00 uur, behalve op de 
reguliere nationale feestdagen.  

 Voor 2020  is door de belastingdienst een maximum uurtarief vastgesteld van 7,02 voor BSO en 8,17 voor 
KDV. 

 Ruilen van dag is mogelijk indien de kind-bezetting dit toelaat  

 


