
 

Pakketten & Tarieven BSO 2023 Kinderkoepel 

 

 
 
 

PAKKETTEN BSO 2023 

Voor buitenschoolse opvang (BSO) hebben wij verschillende mogelijkheden. Het basispakket biedt 

voorschoolse- en naschoolse opvang tijdens de 40 schoolweken per jaar. Dit pakket is zonder opvang tijdens 

schoolvakanties. Bij dit pakket bepaalt de eindtijd van school het tarief voor naschoolse opvang. Het tarief 

bij een continurooster is anders dan bij scholen die geen continurooster hebben. Opvang op wisselende 

dagen is mogelijk via het pakket ‘52 weken flexibele opvang’. 

Voor opvang tijdens schoolvakanties bieden wij 3 mogelijkheden. Er is een 5, 8 of 12 weken vakantiepakket. 

Dit pakket kun je los afnemen of in combinatie met het 40 weken basispakket. Bij een 5 of 8 weken pakket 

heb je recht op respectievelijk 5 of 8 weken vakantieopvang van de in totaal 12 vastgestelde 

schoolvakantieweken. 

Opvang op studiedagen zit niet in het basispakket van de BSO. Opvang tijdens studiedagen kan apart 

worden afgenomen en wordt achteraf gefactureerd.  

In onderstaand overzicht vind je de uurtarieven van de verschillende BSO pakketten.  

Onze locaties zijn geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur. Het eerste half uur (7.00 -7.30 uur) en het laatste 

half uur (18.00 – 18.30 uur) kunnen optioneel worden afgenomen. 

 

TARIEVEN BSO  UURPRIJS 
40 weken NSO continu: naschoolse opvang bij continurooster  

(opvang van 14.00 uur tot 18.00 uur) 

€ 8,55 

  

40 weken VSO; voorschoolse opvang, exclusief schoolvakanties € 9,84 

40 weken NSO; naschoolse opvang vanaf 15.00 uur, exclusief schoolvakanties € 8,78 

40 weken NSO Windroos, vanaf 14.30 uur, exclusief schoolvakanties € 8,78 

40 weken NSO: naschoolse opvang op woensdag/vrijdag vanaf 12.00 uur tot 18.00 

uur (alleen mogelijk in combinatie met 40 weken naschoolse opvang) 

€ 8,55 

  

5 weken BSO tijdens schoolvakantieweken € 8,60 

8 weken BSO tijdens schoolvakantieweken € 7,99 

12 weken BSO tijdens schoolvakantieweken  € 7,88 

  

52 weken (VSO, NSO en vakantie) flexibele opvang  € 10,54 

  

Opvang van 7.00 uur tot 7.30 uur en/of opvang van 18.00 tot 18.30 uur is mogelijk bij alle bovenstaande 

pakketten. Voor dit optionele half uur geldt de uurprijs van het pakket waar de aanvulling op van 
toepassing is. 

  

Studiedagenpakket; opvang onder schooltijd, per dagdeel af te nemen € 9,19 

 

REKENTOOL 
Met de rekentool op onze website kun je de totaalkosten van de opvang berekenen.  

Daarbij kun je tegelijk berekenen wat je mogelijk terugkrijgt via de kinderopvangtoeslag.  

Zo krijg je direct een indicatie van de netto kosten per maand. 

  


