
  

  



Tarieven Buitenschoolse opvang 
Je hebt keuze uit naschoolse opvang (NSO) en voorschoolse opvang (VSO) 

49 weken opvang - € 7,56 
 Hiermee heb je gegarandeerde opvang op je gecontracteerde opvang dag(en) tijdens de 40 schoolweken + budget om flexibel in te zetten in 

vakantieweken en op studiedagen. Dit budget is gebaseerd op 9 vakantieweken en 2 studiedagen. 

 Aanvullend af te nemen met voorschoolse opvang, van 7.30 uur tot start schooltijd.  

46 weken opvang - € 7,92 
 Hiermee heb je gegarandeerde opvang op je gecontracteerde opvang dag(en) tijdens de 40 schoolweken + budget om flexibel in te zetten in 

vakantieweken en op studiedagen. Dit budget is gebaseerd op 6 vakantieweken en 2 studiedagen. 

 Aanvullend af te nemen met voorschoolse opvang, van 7.30 uur tot start schooltijd.  

40 weken opvang - € 8,17 
 Hiermee heb je gegarandeerde opvang op je gecontracteerde opvang dag(en) tijdens de 40 schoolweken. 

 Aanvullend af te nemen met voorschoolse opvang, van 7.30 uur tot start schooltijd, tijdens de 40 schoolweken. 

Voorschoolse opvang regulier - conform het afgenomen pakket ** 
Wil je voorschoolse opvang afnemen? Tijdens de 40 schoolweken is dit mogelijk van 7.30 uur tot start schooltijd. 
Het uurtarief is gekoppeld aan het pakket wat je afneemt. **40-46-49 weken pakket. 
 
Wel VSO maar geen NSO nodig? Hierbij neem je minimaal 2 vaste ochtenden VSO af en is het uurtarief gekoppeld aan het 40 weken pakket. 
 
Naschoolse opvang Incidenteel- € 8,24 
Heb je naast je gecontracteerde opvang, incidenteel extra naschoolse opvang nodig? Dat kan! Deze vraag je eenvoudig aan via het ouderportaal, waarna wij de 
mogelijkheid voor je bekijken. 
 
Voorschoolse opvang incidenteel - € 8,24 
Heb je naast je gecontracteerde opvang, incidenteel extra voorschoolse opvang nodig? Dat kan! Deze vraag je eenvoudig aan via het ouderportaal, waarna wij 
de mogelijkheid voor je bekijken. 
  
 
 



 
 
Vervroegde/verlengde opvang - € 9,70 
Wil je buiten de openingstijden van 7.30 uur - 18.15 uur opvang afnemen? Bij onze dagopvang locaties is het mogelijk om opvang af te nemen vanaf 7:00 uur 
en tot 18:45 uur. De mogelijkheid voor vervroegde/verlengde opvang wordt per locatie bekeken en is afhankelijk van de vraag hiernaar.  
Team Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden. 
 
Opvang in even/oneven weken - toeslag € 0,50 boven afgenomen pakket ** 
Wil je opvang in even/even of oneven/oneven weken? Dit kun je afnemen, naast een vaste dag per week. Voor deze wisselende opvang brengen we een 
toeslag van € 0,50 in rekening bovenop het uurtarief van het pakket dat je afneemt.  
** 40, 46 of 49 weken pakket 
Team Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden. 
 
Betaling 
Buitenschoolse opvang wordt 40-46-49 weken per jaar aangeboden. De betalingen worden over 12 gelijke termijnen verdeeld waardoor je maandelijks 
dezelfde kosten maakt. Zo lopen de betalingen gelijk met de kinderopvangtoeslag die je ontvangt. 
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