
                         Kinderopvang En nu jij  

                               Tarievenoverzicht 2021 

Aantal dagen opvang  5 4 3 2 1 

 

Hele dagopvang 0-4 jaar 52 weken contract  

Uurtarief €8,46 
 

€8,46 
 

€8,46 
 

€8,46 
 

€8,46 

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

Bruto maandtarief  €1878,88 €1539,72 €1182,29 €806,49 €403,54 

 

Halve dagopvang 0-4 jaar 52 weken contract 

Uurtarief €8,46 
 

€8,46 €8,46 
 

€8,46 
 

€8,46 

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

Bruto maandtarief  €1000,18 €843,21 €632,39 €439,92 €219,96 

 

Hele dagopvang 0-4 jaar 40 weken contract 

Uurtarief €8,67 
 

€8,67 
 

€8,67 
 

€8,67 
 

€8,67 

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

Bruto maandtarief  €1481,27 €1213,80 €932,03 €635,86 €318,19 

 

Halve dagopvang 0-4 jaar 40 weken contract 

Uurtarief €8,67 
 

€8,67 €8,67 
 

€8,67 
 

€8,67 

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

Bruto maandtarief  €794,78 €664,73 €498,42 €346,80 €173,40 

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar  52 weken contract   

Uurtarief €7,27 €7,27 €7,27 €7,27 €7,27 

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

Bruto maandtarief  €812,79 €681,78 €511,30 €356,67 €178,12 

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 40 weken contract  

Uurtarief €7,48 €7,48 €7,48 €7,48 €7,48 

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

Bruto maandtarief  €643,28 €539,53 €404,67 €282,22 €141,15 

 

Voorschoolse opvang 4-12 jaar   

Uurtarief €7,27 €7,27 €7,27 €7,27 €7,27 

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

Bruto maandtarief  €242,45 €193,89 € 145,40 €97,05 €48,71 

*VSO kan alleen in combinatie met buitenschoolse opvang  

 

 



Aantal dagen opvang  5 4 3 2 1 

 

Peuterspelen 2-4 jaar (40 weken)  

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

Uurtarief €8,67 €8,67 €8,67 €8,67 €8,67 

Opvanguren 50 40 30 20 10 

Bruto maandtarief  €433,50 €346,80 €260,10 €173,40 €86,70 

  

Wanneer je naast het afnemen van de peuterspeelzaal een 52 weken pakket hebt dan geldt een uurtarief van €8,46.  De 

kosten worden omgerekend naar een maandbedrag verdeeld over 12 maanden. 

Uurtarief €8,46 €8,46 €8,46 €8,46 €8,46 

Opvanguren 50 40 30 20 10 

Bruto maandtarief  €423 €338,40 €253,80 €169,20 €84,60 

 

Overige kinderopvang mogelijkheden  Uren Bruto maandbedrag Uurprijs  

Extra hele dagopvang   11 €93,06 €8,46 

Extra halve dagopvang  6 €50,76 €8,46 

Toeslag flexibele opvang    €9,40 

 

Overige BSO mogelijkheden  Uren Bruto maandbedrag Uurprijs  

Hele dag vakantieopvang  11 €79,97 €7,27 

Halve dag vakantieopvang  6 €43,62 €7,27 

Toeslag flexibele opvang    €8,07 

Extra middag BSO  6 €43,62 €7,27 

Incidentele VSO  2 €14,54 €7,27 

 

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.  

• De kinderen van de BSO kunnen tijdens studiedagen en in vakanties vanaf 08.00 uur komen tenzij u een VSO 
pakket afneemt. Dan kan dit al vanaf 07.00 uur.  

• 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 2021 is door de belastingdienst een maximum uurtarief vastgesteld van 7,27 voor BSO en 8,46 voor 
KDV. 

• Ruilen van dag is mogelijk indien de kind-bezetting dit toelaat (binnen hetzelfde half jaar en per 1 januari 
vervalt het tegoed)  

• Voor de woensdagmiddag kunt u ook BSO afnemen van pakketten van 2 uur i.p.v. hele middag.  

 


