
Tarieven 2022 

Dagopvang (0-4 jaar) 

 

 REGULIERE CONTRACTEN 

Minimale afname 
van 10 uur/dag 

 uurtarief 52 wkn uurtarief 48 wkn uurtarief 46 wkn uurtarief 40 wkn 
 

     

1 dag € 9,25 € 9,55 € 9,70 € 10,05 

2 dagen € 9,25 € 9,55 € 9,70 € 10,05 

3 dagen € 9,25 € 9,55 € 9,70 € 10,05 

4 dagen € 8,90 € 9,55 € 9,70 € 10,05 

5 dagen € 8,90 € 9,55 € 9,70 € 10,05 

 

 Peuter opvang 2-4 jaar/schooltijdenopvang 

  uurtarief 40 wkn 
 

   

Standaard van 
8:30 – 15:00 uur 

 

Per dag € 9,70 
 

 

 

 

 FLEXIBELE CONTRACTEN 

  Opvang op maat*     Incidenteel opvang 

 uurtarief 
 

  uurtarief 

     
t/m 50 uur/mnd 
 

€ 10,75  Min. 3 uur/dag € 11,05 

meer dan 50 uur/mnd 
 

€ 10,35 

*het aantal opvanguren en opvangdagen worden van tevoren contractueel vastgelegd. Opvangtijden zijn 

maandelijks flexibel in te delen. Minimale afname van 3 uur aaneengesloten/dag tijdens schoolweken en 

minimaal 6 uur aaneengesloten tijdens vakanties. 

 

 

 VAKANTIEOPVANG/SCHOOLVRIJE DAGEN(STUDIE-/MARGEDAGEN) 

  uurtarief 
 

   

Minimale afname 
van 6 uur/dag* 

i.c.m. kdv contract Zelfde tarief als 
contract  

 Los 
 

€ 10,05 

*uiterlijk 9:00 uur binnen tot minimaal 15:00 uur 



BSO   
REGULIERE CONTRACTEN 

 NSO  
standaard 15:00-19:00 u 
woe. 12:30-19:00 u 

Vakantie 
standaard 
9:00 – 17:00 u 

Flextegoed * uurtarief 

     
52 wkn   alle schoolvrijedagen € 8,40 

48 wkn   alle schoolvrijedagen € 8,60 

46 wkn   Alleen vakantie € 9,00 

40 wkn  geen geen € 9,75 

*bij de 52 en 48 weken contract kunnen uren van het totaalbudget aan flextegoed worden ingezet voor alle 

schoolvrije dagen (vakantie en studie-/margedagen). Bij overschrijding van het totaal aan flextegoed worden de 

extra uren berekend. 

VSO 

  
 

VSO uurtarief 

   

7:00 – 8:30 uur 
standaard 1 ½ uur 

 i.c.m. NSO-contract  
 

Zelfde tarief als 
contract 

 zonder NSO-
contract 

 

€ 9,75 

 

 

 

FLEXIBELE CONTRACTEN 

Opvang op maat*  Incidenteel 

 uurtarief 
 

  uurtarief 

 
     

t/m 50 uur/mnd 
 

€ 10,05  Min. 3 uur/dag € 11,05 

meer dan 50 uur/mnd 
 

€ 9.75 

*het aantal opvanguren en opvangdagen worden van tevoren contractueel vastgelegd. Opvangtijden zijn 

maandelijks flexibel in te delen. Minimale afname van 3 uur aaneengesloten/dag tijdens schoolweken en 

minimaal 6 uur aaneengesloten tijdens vakanties. 

 

 

VAKANTIEOPVANG/SCHOOLVRIJE DAGEN(STUDIE-/MARGEDAGEN) 
*uiterlijk 9:00 uur binnen tot minimaal 15:00 uur 

 

 

 

 

  
 

uurtarief 

   

Minimale afname 
van 6 uur/dag 

i.c.m. BSO-contract 
 

Zelfde tarief als 
contract  

 Los 
 

€ 10,05 



Berekenwijze opvanguren 

Op basis van de opvangtijden in het contract, wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. De 
Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang u gemiddeld per 
maand afneemt. Om die reden wordt het aantal opvanguren op jaarbasis vervolgens gedeeld door 12 
gelijke termijnen die wij u maandelijks factureren. Evenredig met de facturatie wordt de 
kinderopvangtoeslag door de belastingdienst maandelijks aan u uitgekeerd.   

Rekenvoorbeeld opvanguren kinderdagverblijf  

Uw kind komt 1 dag per week van 7:00 – 17:00 uur naar de dagopvang gedurende 52 weken. 

• 10 uur X 52 weken = 520 uur per jaar. 
• 520 uur/ 12 maanden = 43,5 uur per maand x het uurtarief (regulier 52 weken-1dag).  

Uw kind komt 3 dagen per week, 6 uur per dag naar de dagopvang gedurende 40 weken. 

• 3 dgn. x 6 uur X 40 weken = 720 uur per jaar. 
• 720 uur/ 12 maanden = 60 uur per maand x het uurtarief (opvang op maat meer dan 50 

uur/mnd.) 

Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang  
 
Uw kind komt tijdens schoolweken (40 weken) op maandag naar de BSO van 15:00 – 19:00 uur en 
tijdens schoolvakantie van 9:00 – 17:00 uur gedurende 12 weken. 

• 4 uur X 40 weken = 160 uur per jaar + 8 uur x 12 weken = 96 uur per jaar = totaal 256 uur/jaar. 
• 256 uur/12 maanden = 21,5 uur per maand x het uurtarief (regulier 52 weken). 

 
Uw kind komt alleen tijdens schoolweken (40 weken) op maandag van 15:00 – 18:00 uur en op 
woensdag van 12:30- 17:00 uur naar de BSO. 

• 3 uur + 4,5 uur X 40 weken = 300 uur per jaar. 
• 300 uur/ 12 maanden = 25 uur per maand x het uurtarief (opvang op maat tot 50 uur/mnd.) 

 


