 Voor 0 – 4 jaar
 Openingstijden:
Maandag t/m
vrijdag vanaf
07.00 uur tot
18.30 uur
 Opvang 52 weken
per jaar m.u.v.
feestdagen. Voor
niet genoten
opvang op
feestdagen
ontvang je
tegoeduren.
 Tarieven inclusief
voeding en luiers.
Bij opvang vanaf
07.00 uur ook
incl. ontbijt.
 Uurtarief € 8,02
 Uurtarief flexibele
opvang (afname
min. 4 uur)
€ 8,59

Kinderdagverblijf: opvang van 07.30 – 18.00 uur
Aantal
Gemiddeld aantal Bruto kosten per
dagen
uren per maand
maand
per week
1 dag
45,5
€ 364,91
2 dagen
91,0
€ 729,82
3 dagen
136,5
€ 1.094,73
4 dagen
182,0
€ 1.459,64
5 dagen
227,50
€ 1.824,55
Incidentele opvang mogelijk tegen uurtarief € 8,02.
Afname incidentele opvang alleen per dagdeel.
Kinderdagverblijf : verlengde opvang vanaf
07.00 of tot 18.30 uur
Aantal
Gemiddeld aantal Bruto extra kosten
dagen
extra uren per
per maand
per week maand
1 dag
2,2
€ 17,38
2 dagen
4,3
€ 34,75
3 dagen
6,5
€ 52,13
4 dagen
8,7
€ 69,51
5 dagen
10,8
€ 86,88
Verlengde opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur en/of tot
18.30 uur. In bovenstaande tabel is berekend wat een half
uur opvang extra per maand kost.
Kinderdagverblijf - flexibele opvang
Aantal
Gemiddeld
Bruto kosten per maand
dagdelen aantal uren
per week per maand
Flexibel
Flexibel
Afhankelijk van aantal
afgenomen uren
Flexibele opvang is mogelijk tegen het uurtarief van
€ 8,59. Minimale afname: 4 uur per dag.
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Peuteropvang van 08.30 – 12.00 uur

 Voor 2,5 – 4 jaar
 Openingstijden:
Maandag t/m
vrijdag vanaf
08.30 tot 12.00
uur

Aantal
dagdelen
per week
2 ochtenden
4 ochtenden

Gemiddeld
Gemiddelde bruto
aantal uren per kosten per maand*
maand
23,3
€ 200,43
46,7

€ 400,87

Incidentele peuteropvang is mogelijk tegen het uurtarief
€ 8,59. Afname alleen per dagdeel.
*

 Opvang 40 weken
per jaar (schoolvakanties en
feestdagen
gesloten)

facturatie van peuteropvang is op basis van de
werkelijk geopende dagen per maand. De factuur kan
dus per maand verschillend zijn, afhankelijk van het
aantal dagen dat in de betreffende maand opvang is
geboden.

 Uurtarief € 8,59
(afname per
dagdeel)

Gastouderopvang - flexibele opvangtijden
Uurtarief

 Voor 0 – 12 jaar
 Flexibele tijden,
ook in avond of
weekend
mogelijk.
 Uurtarief € 6,96

€ 6,96

Van het uurtarief gaat een
€ 5,60
vergoeding naar de gastouder
Van het uurtarief gaat een
€ 1,36
vergoeding naar het
gastouderbureau voor
bemiddeling
Bij gastouderopvang bent u niet gebonden aan
openingstijden. Samen met SKPC en de gastouder
bespreekt u de gewenste tijden en dagen.
Vanaf > 1.200 uur opvang per jaar per gezin zijn de
bemiddelingskosten € 1,00 per uur.
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BSO: 46 weken pakket (excl. zomervakantie)
Aantal dagen per
Gemiddeld
Bruto kosten
week
aantal uren per
per maand*
maand*
1 middag (ma t/m vrij)
22,86
€ 176,02
14.00-18.30

 Voor 4 – 12 jaar
 Openingstijden:
Maandag t/m
vrijdag vanaf
einde schooltijd
tot 18.30 uur
 Verschillende
opvangmogelijkheden. Zie
tabellen.
 Voor niet genoten
opvang op feestdagen ontvang je
tegoeduren.
 Uurtarief 46
weken pakket
€ 7,70
 Uurtarief 40
weken pakket
€ 9,61
 Uurtarief voorschoolse opvang
€ 8,85

Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (ma t/m vrij)
14.15-18.30

21,91

€ 168,71

20,95

€ 161,32

20,00

€ 154,00

19,05

€ 146,69

30,48

€ 234,70

29,52

€ 227,30

15,43

€ 118,81

14,48

€ 111,50

19,05

€ 146,69

Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (ma/di/do/vr)
14.30-18.30
Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (ma/di/do/vr)
14.45-18.30
Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (ma/di/do/vr)
15.00-18.30
Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (wo/vrij)
12.00-18.30
Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (wo/vrij)
12.15-18.30 uur
Incl. korte vakanties van
08.00-18.00

1 middag (wo/vrij)
12.00-15.00 uur
Incl. korte vakanties van
08.00-15.00

1 middag (wo/vrij)
12.15-15.00 uur
Incl. korte vakanties van
08.00-15.00

 Uurtarief incidentele opvang voor
incidentele
klanten € 9,61

1 middag (5 gelijke
dagen rooster)
3,5 uur opvang per
middag

 Uurtarief zomervakantieopvang
€ 7,70

 Incidentele opvang naschoolse of vakantieopvang mogelijk
tegen uurtarief € 7,70. Afname alleen per tijdsblok.
 Incidenteel verlengde opvang in korte vakanties van
18.00-18.30 mogelijk tegen uurtarief € 8,85. Afname
alleen per tijdsblok.

Incl. korte vakanties van
08.00-18.00
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 Voor 4 – 12 jaar
 Openingstijden:
Maandag t/m
vrijdag vanaf
einde schooltijd
tot 18.30 uur
 Verschillende
opvangmogelijkheden. Zie
tabellen.
 Voor niet genoten
opvang op feestdagen ontvang je
tegoeduren.
 Uurtarief 46
weken pakket
€ 7,70
 Uurtarief 40
weken pakket
€ 9,61
 Uurtarief voorschoolse opvang
€ 8,85
 Uurtarief incidentele opvang voor
incidentele
klanten € 9,61

40 weken pakket (excl. alle schoolvakanties)
Dagen
Bruto kosten per dag
Mogelijk op schooldagen Afhankelijk van aantal
vanaf einde schooltijd
afgenomen dagen
tot 18.30 uur
 Uurtarief € 9,61. Afname alleen per korte of lange
middag.
 Incidentele naschoolse of vakantieopvang mogelijk tegen
uurtarief € 9,61. Afname alleen per tijdsblok.

Voorschoolse opvang – mogelijk vanaf 07.00 uur
Aantal ochtenden per Gemiddeld
Bruto kosten
week
aantal uren
per maand*
per maand*
1 ochtend van
4,76
€ 42,14
07.00 – 08.15
1 ochtend van
5,71
€ 50,57
07.00 – 08.30
1 ochtend van
3,81
€ 33,71
07.15-08.15
1 ochtend van
4,76
€ 42,14
07.15-08.30
 Uurtarief € 8,85 inclusief ontbijt.
 Opvang 40 weken per jaar, exclusief schoolvakanties.
 Incidentele voorschoolse opvang in schoolweken tegen
uurtarief € 8,85. Afname alleen per tijdsblok.
 Incidentele voorschoolse opvang tijdens korte
schoolvakanties mogelijk van 07.00-08.00 of
07.15-08.00 tegen uurtarief € 8,85. Afname alleen per
tijdsblok.
Incidentele opvang voor incidentele klanten
Dagen
Bruto kosten per dag
Mogelijk op schooldagen Afhankelijk van aantal
vanaf einde schooltijd
afgenomen dagen
tot 18.30 uur of tijdens
schoolvakanties van
08.00-18.00
 Uurtarief € 9,61. Afname alleen per tijdsblok. Zie ook de
voorwaarden incidentele opvang.

 Uurtarief zomervakantieopvang
€ 7,70
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Zomervakantieopvang van 08.00-18.00
Uren per dag
Bruto kosten
per dag
1 dag van
10
€ 77,00
08.00-18.00
½ dag van
5
€ 38,50
08.00-13.00 of
13.00-18.00
Verlengde opvang in zomervakantie mogelijk vanaf
07.00 en/of tot 18.30
Dagen
Extra uren
Extra bruto
per dag
kosten per
dag
1 dag verlengde opvang 1
€ 7,70
van 07.00-08.00
1 dag verlengde opvang 0,75
€ 5,78
van 07.15-08.00
1 dag verlengde opvang 0,5
€ 3,85
van 18.00-18.30
 Uurtarief € 7,70
Dagen

 Voor 4 – 12 jaar
 Openingstijden:
Maandag t/m
vrijdag vanaf
einde schooltijd
tot 18.30 uur
 Verschillende
opvangmogelijkheden. Zie
tabellen.
 Voor niet genoten
opvang op feestdagen ontvang je
tegoeduren.
 Uurtarief 46
weken pakket
€ 7,70
 Uurtarief 40
weken pakket
€ 9,61

*Toelichting op tarieven buitenschoolse opvang
De kosten voor 40/46 weken opvang worden gemiddeld
over 10,5 maand.
De bruto kosten per maand worden in de maanden januari
t/m juni en september t/m december gefactureerd (10
maanden). In de maand juli wordt een halve maand kosten
opvang gefactureerd. In juli en augustus ontvangen ouders
een factuur voor de opvang in de zomervakantie (indien van
toepassing).

 Uurtarief voorschoolse opvang
€ 8,85
 Uurtarief incidentele opvang voor
incidentele
klanten € 9,61
 Uurtarief zomervakantieopvang
€ 7,70
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