
Tarieven  2020 
Buitenschoolse opvang 
 

Zonder vakantieopvang: 
 
Naschoolse opvang (NSO)  korte middagen in 40 schoolweken 
Opvang vindt plaats na schooltijd op ma, di, do en vrijdag zonder vakantieopvang. 
 

Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per 
maand  

Tarief per uur Totale kosten per 
maand  

1 10 € 6,85 € 68,50 

2 20 € 6,85 € 137,00 

3 30 € 6,85 € 205,50 

4 40 € 6,85 € 274,00 

 
 
Naschoolse opvang (NSO) lange middagen in 40 schoolweken 
Opvang vindt plaats na schooltijd op woe en vrijdagmiddag zonder vakantieopvang. 
 

Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per 
maand 

Tarief per uur Totale kosten per 
maand  

1 20 € 6,85 € 137,00 

2 40 € 6,85 € 275,00 

 
 
Voorschoolse opvang (VSO)  
Opvang vindt plaats voor schooltijd (7.00 – 8.30) zonder schoolvakanties 
 
Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per 
maand 

Tarief per uur Totale kosten per 
maand 

1 5 € 6,85 € 34,25 
2 10 € 6,85 € 68,50 
3 15 € 6,85 € 102,75 
4 20 € 6,85 € 137,00 
5 25 € 6,85 € 171,25 
  
 

Met vakantieopvang: 
 
Naschoolse opvang (NSO) 52 weken korte middagen 
Opvang vindt plaats na schooltijd, tijdens schoolvakantie- en studiedagen op de dagen 
waarop de kinderen vanaf 15.00 uur uit zijn.  
 



Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per  
maand  

Tarief per uur Totale kosten per 
maand  

1 22,83 € 6,50 € 142,48 

2 45,66 € 6,50 € 284,96 

3 68,49 € 6,50 € 427,44 

4 91,32 € 6,50 € 569,92 

 
Naschoolse opvang (NSO) 52 weken 
Opvang vindt plaats na schooltijd, tijdens schoolvakantie op de dagen waarop de 
kinderen vanaf 12.00 uit zijn.  
 

Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per  
maand  

Tarief per uur Totale kosten per 
maand  

1 32,83 € 6,50 € 207,48 

2 65,66 € 6,50 € 414,96 

 
 
BSO (voor- en naschoolse opvang) 52 weken 
Opvang vindt plaats voor en na schooltijd, tijdens schoolvakantie en studiedagen op de 
dagen waarop de kinderen vanaf 15.00 uur uit zijn.  
 

Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per  
maand  

Tarief per uur Totale kosten per 
maand  

1 27,83 € 6,50 € 174,98 

2 55,66 € 6,50 € 349,96 

3 83,49 € 6,50 € 524,36 

4 111,32 € 6,50 € 699,92 

 
BSO (voor- en naschoolse opvang) 52 weken 
Opvang vindt plaats voor en na schooltijd, tijdens schoolvakantie en studiedagen op de 
dagen waarop de kinderen vanaf 12.00 uur uit zijn.  
 

Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per  
maand  

Tarief per uur Totale kosten per 
maand  

1 37,83 € 6,50 € 239,98 

2 75,66 € 6,50 € 479,96 

 

Alleen vakantieopvang: 
 

Aantal dagen per 
week 
 

Aantal uren per 
maand 

Tarief per uur Totale kosten per 
maand 

1 11 € 7,50 € 82,50 
2 22 € 7,50 € 165,00 
3 33 € 7,50 € 247,50 



4 44 € 7,50 € 330,00 
5 55 € 7,50 € 412,50 

 
  

Flexibele opvang  
 
Zie bovenstaande pakketten met het uurtarief van € 7,50 
  

• U geeft minimaal 1 maand van tevoren de gewenste opvangdagen door via de 
mail. 

• Minimale afname van flexibele opvang op de BSO is 1 middag per week 
 

 

Vervroegde en verlengde opvang 
 
Opvang vindt plaats vanaf 6.30 uur tot 7.00 uur of van 18.00 tot 18.30 uur 
 

Aantal dagen per 
week 

Aantal uren per 
maand 

Tarief per uur Totale kosten per 
maand 

1 2.16 € 15,00 € 32,40 
2 4.32 € 15,00 € 64,80 
3 6.48 € 15,00 € 97,20 
4 8.64 € 15,00 € 129,60 
5 10.8 € 15,00 € 162,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


