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Tarieven de Kinderkei 2023 buitenschoolse opvang Franciscus. 
(Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) 

 
 
Naschoolse opvang (van 4 tot 12 jaar ) 

Vergoeding belastingdienst is € 7,85 per uur. 
 

• 50 schoolweken contract € 8,40 per uur.  
40 schoolweken contract € 8,63 per uur 
 

        Van/ tot  aantal uren Bruto p.m. 40 weken Bruto p.m. 50 weken 
Dagdeel BSO:       14.30 tot 17.45 3,25 uren € 93,49   € 168,00 
Dagdeel BSO1:       14:30 tot 18:30 4 uren   € 115,07   € 189,00 
Dagdeel lang:           12.00 tot 18.00 6 uren  € 172,60   € 245,00 
Dagdeel lang1:           12.00 tot 18.30 6,5 uren  € 186,98   € 259,00 
Hele dag vakantie      07.30 tot 18.30 11 uren  N.V.T.   (*zie omschrijving) 
 
*de prijs van de opvang in de vakanties bij een 50 weken contract zit al verwerkt in het korte en lange 
dagdelen. 
 
 

• Extra losse vakantiedagen: € 8,76 per uur (dit kan alleen in combinatie met een 40 of 50 weken 
contract).  

Kosten per dag: 
   Van/ tot   aantal uren bruto kosten per dag 
halve dag ochtend  07.30 tot 13.00  5,5 uren  € 48,18 
halve dag middag  12.30 tot 18.30  6 uren  € 52,56 
hele dag   07.30 tot 18.30  11 uren   € 96,36 
 
 

• Alleen een vakantiecontract € 9,64 per uur (dit is een contract voor alleen opvang in de vakanties, als 
je geen gewone naschoolse opvang afneemt). Dit tarief ligt iets hoger i.v.m. de extra’s in de vakanties 
zoals uitjes. 

Kosten per dag: 
   Van/ tot   aantal uren bruto kosten per dag 
halve dag ochtend  07.30 tot 13.00  5,5 uren  € 53,02 
halve dag middag  12.30 tot 18.30  6 uren  € 57,84 
hele dag   07.30 tot 18.30  11 uren   € 106,04 
 
 
Flexibele buitenschoolse opvang:  
Flexibel 40 en 50 schoolweken contract inclusief vervoer (en vakantiedagen bij 50 weken contract) 
€ 9,64 per uur 
Wij bieden vele mogelijkheden bij onze flexibele opvang, zodat wij bijna iedereen een passende 
opvangoplossing kunnen bieden 
 
       Van/ tot  aantal uren Bruto p.m. 40 weken bruto p.m. 50 weken 
Dagdeel BSO:      14.30 tot 17.45 3,25 uren € 104,43   € 192,80 
Dagdeel BSO1:          14:30 tot 18:30 4 uren  € 128,53   € 216,90 
Dagdeel lang:          12.00 tot 18.00 6 uren  € 192,80   € 281,17 
Dagdeel lang1:          12.00 tot 18.30 6,5 uren  € 208,87   € 297,23 
Hele dag vakantie     07.30 tot 18.30 11 uren  N.V.T.   (*zie omschrijving)  
          
*de prijs van de opvang in de vakanties bij een flexibel 50 weken contract zit al verwerkt in de korte en lange 
dagdelen. 
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Wist u dat: 
 

• Voorschoolse opvang is op alle dagen mogelijk in combinatie met de een kort en/of lang dagdeel.  
Wij bieden voorschoolse opvang aan vanaf 7:30. 
Vervroegde opvang eventueel mogelijk van 7.00 tot 7.30 (€ 6,60 per half uur). 

• Voor naschoolse opvang geldt een minimale afname van 1 kort dagdeel per week. 

• Extra opvang van dagdelen en/of hele dagen is altijd mogelijk. 

• Margedagen en schoolvrije dagen kunnen bij een 50 weken contract worden verrekend met niet 
afgenomen dagen (bij een 50 weken contract). Bij een 40 weken contract zijn deze los bij te kopen. 

• Kinderopvang de Kinderkei is 50 weken per jaar geopend, wij zijn 1 week gesloten tijdens de bouwvak 
noord (week 33 in 2023) en de week tussen kerst en oud en nieuw (van 25 december 2023 t/m 1 
januari 2024). Uiteraard betaald u deze 2 weken niet. 

 
 
Extra service: 

- Geen extra kosten bij workshops of uitstapjes 
- Warm eten is geen probleem. Als u zelf het eten mee geeft, zorgen wij dat uw kind lekker bij ons 

eet. 
 
Bij last minute schoolvrije dagen kunt u ook altijd een beroep op ons doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
ijsvrij, stakingsdagen in het onderwijs en studiedagen. 
 
Voor informatie over vergoedingen van de belastingdienst verwijzen wij u door naar de site: www.toeslagen.nl 

http://www.toeslagen.nl/

