
Tarieven 2022- Buitenschoolse opvang 

continu rooster 
Pakket 1: opvang tussen 7.30 en 18.00 uur 

 

 
• De tarieven zijn inclusief vers fruit, tussendoortjes, ‘s avonds een broodmaaltijd en 

verschillende activiteiten tijdens vakanties. 
• Er geldt voor alle soorten opvang een minimumafname van 1 dag per week. 
• Het maandtarief is gebaseerd op 52 weken opvang per jaar; 40 schoolweken 

en       12 vakantieweken. 
• Een combinatie van verschillende soorten opvang is mogelijk. Er zal dan een 

gemiddeld uurtarief berekend worden. 
• Het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden, 

bedraagt € 7,31 per uur. 
• De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders van het 

kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende 
partner. U heeft recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 70% van het aantal 
gewerkte uren. 

 
BSO volledig 

Aantal dagen opvang per week Gemiddelde uren per maand Uurtarief Prijs per maand 

1 26,08 € 7,99 € 208,38 

2 52,16 € 7,99 € 416,76 

3 78,24 € 7,99 € 625,14 

4 104,32 € 7,99 € 833,52 

Woensdag 34,13 € 7,40 € 252,56 

buitenschoolse opvang voor schooltijd vanaf 7.30 uur en na schooltijd, inclusief vakantieopvang, 
inclusief opvang tussen 7.30 en 18.00 uur op vakantie- en studiedagen 
 
NSO volledig 

Aantal dagen opvang per week Gemiddelde uren per maand Uurtarief Prijs per maand 

1 23,64 € 7,99 € 188,89 

2 47,28 € 7,99 € 377,77 

3 70,92 € 7,99 € 566,65 

4 94,56 € 7,99 € 755,53 

woensdag 30,88 € 7,40 € 228,51 

Naschoolse opvang, inclusief opvang tussen 7.30 en 18.00 uur op vakantie- en studiedagen.  
 

 

 

 

VSO 

Aantal dagen opvang per week Gemiddelde uren per maand Uurtarief Prijs per maand 



1 4,13 € 9,52 €  39,32 

2 8,26 € 9,52 €  78,64 

3 12,39 € 9,52 € 117,95 

4 16,52 € 9,52 € 157,27 

5 20,65 € 9,52 € 196,59 

voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot aanvang school, exclusief opvang op vakantie - en 
studiedagen  
 
Incidentele opvang als extra afname 
 

Minimaal aantal uur opvang per keer Uurtarief 

1 € 7,99 

 


