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Tarieven buitenschoolse opvang (BSO) 2023 
 
In dit overzicht zijn de brutobedragen opgenomen die wij hanteren voor de buitenschoolse opvang van  
1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Verder vind je informatie over de openingstijden, soorten 
opvang, de betaling en de vergoedingsmogelijkheden door de belasting. 
 
Buitenschoolse opvang  

• Gedurende het hele jaar, met uitzondering van nationale feestdagen, bieden wij buitenschoolse 
opvang aan, van einde schooltijd tot 18.30 uur (enkele locaties zijn tot 18.00 uur geopend); 

• De buitenschoolse opvang wordt ook (centraal) gedurende de vakanties aangeboden; 

• Wij bieden twee contractvormen aan: opvang gedurende de 40 schoolweken en opvang gedurende 
het hele jaar en op schoolvrije dagen (het 52 weken pakket); 

• Valt een schoolvrije dag niet op de reguliere BSO dag of heb je een 40 weken pakket? Dan kun je de 
schoolvrije dag apart bijkopen. Bij te weinig aanmeldingen voor een bepaalde BSO-locatie (minimaal 
zeven kinderen per groep) worden de kinderen indien mogelijk opgevangen op een alternatieve 
BSO-locatie. Bij minder dan 7 aanmeldingen bieden wij geen opvang tijdens de schoolvrije dag.  

• Schoolvrije dagen kunt u tot 1 maand voor de desbetreffende schoolvrije dag aanvragen in de 
Konnect ouderapp en in het ouderportaal.  

• Op een aantal locaties bieden wij ook Voorschoolse Opvang (VSO) aan, van 07.30-08.30 uur (excl. 
ontbijt, incl. drinken); 

• In het uurtarief zijn drinken, fruit, tussendoortjes en broodmaaltijden (in de schoolweken op 
woensdag en vakantiedagen) en uitstapjes incl. openbaar vervoer inbegrepen; 

• Wij factureren maandelijks een vast bedrag, de opvangkosten worden over een heel jaar berekend 
en verdeeld over 12 maanden zodat je iedere maand een gelijkblijvend factuurbedrag ontvangt; 

• De kinderopvangtoeslag voor 2023 voor de BSO is vastgesteld € 7,72 per uur. 

• Wij factureren altijd vooraf aan de maand waarin de opvang gebruikt wordt en incasseren ongeveer 
14 dagen nadat de factuur verzonden is; 

• De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag op de 20e van iedere maand uit; 

• Na start op een BSO-locatie heb je nog de mogelijkheid om met terugwerkende kracht voor 
maximaal drie maanden de toeslag aan te vragen; 

• De BSO sluit op Kerst- en Oudjaars avond om 17.00 uur. 
 

Buitenschoolse opvang tijdens de schoolweken en vakanties (52 weken) € 8,15 per uur 

• De opvang gedurende de vakanties is van 08.00 tot 18.30 uur; 

• Opvang gedurende schoolvrije dagen welke zijn op een reguliere BSO dag. Schoolvrije dag op een 
niet reguliere BSO dag kan apart worden bijgekocht; 

• Incidentele opvang kan worden bijgekocht à € 8,15 per uur. Incidentele opvang kan tot vier weken 
voor aanvang van de gewenste opvang dag kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn is 
kosteloos annuleren niet meer mogelijk. 
 

BSO 52 weken 
Einde schooltijd – openingstijd 

Uren per maand 

12.00 - 18.30 uur 32 uur en 10 min. 

12.15 - 18.30 uur 31 uur en 20 min. 

14.00 - 18.30 uur 25 uur en 30 min. 

14.00 - 18.00 uur* 23 uur en 50 min. 

14.15 - 18.30 uur 24 uur en 40 min. 

14.30 – 18.30 uur 23 uur en 50 min. 

15.00 - 18.30 uur 22 uur en 10 min. 

*BSO Sam&minoes en Sam&okki 
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Voorschoolse opvang o.b.v. 52 weken € 8,15 per uur    

• VSO is mogelijk (m.u.v. nationale feestdagen) bij:  
o Sam&pippi op maandag, dinsdag en donderdag  
o Sam&billy op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
o Sam&pebbles op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
o Sam&ronja op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
o Sam&sjakie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

 
VSO - 52 weken  Per keer € Uren per maand 

07.30 - 08.30 uur € 8,15 3 uur en 50 min. 

 
Buitenschoolse opvang tijdens de 40 weken schoolweken € 9,08 per uur 

• Opvang gedurende de schoolweken van maandag tot en met vrijdag m.u.v. nationale feestdagen; 

• Opvang gedurende de schoolvrije dagen en in de vakanties is niet inbegrepen maar kan naar 
behoefte extra worden ingekocht tegen het 40 weken uurtarief; 

• Incidentele opvang kan worden ingekocht à € 9,08 per uur. Incidentele opvang kan tot vier weken 
voor aanvang van de gewenste opvang dag kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn is 
kosteloos annuleren niet meer mogelijk; 

• Ook is opvang alleen tijdens de schoolvakanties mogelijk. 
 

BSO - 40 weken 
Einde schooltijd – openingstijd  

Uren per maand 

12.00 - 18.30 uur 21 uur en 40 min. 

12.15 - 18.30 uur 20 uur en 50 min. 

14.00 - 18.30 uur 15 uur 

14.00 - 18.00 uur* 13 uur en 20 min. 

14.15 – 18.30 uur 14 uur en 10 min. 

14.30 - 18.30 uur 13 uur en 20 min. 

15.00 - 18.30 uur 11 uur en 40 min.  

 *BSO Sam&minoes en Sam&okki  
 
Voorschoolse opvang o.b.v. 40 weken € 9,08 per uur  

• VSO is mogelijk (m.u.v. nationale feestdagen) bij:  
o Sam&pippi op maandag, dinsdag en donderdag  
o Sam&billy op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
o Sam&pebbles op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
o Sam&ronja op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
o Sam&sjakie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 
VSO - 40 weken  Per keer Uren per maand 

07.30 – 08.30 uur € 9,08 3 uur en 20 min. 

 
Opvang tijdens vakanties en schoolvrije dagen € 9,08 per uur bij een 40 weken contract 

• Opvang tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen kan extra worden ingekocht tegen het 
bovenstaande uurtarief. De opvang is gegarandeerd mits tijdig is aangevraagd.   
 

Vakanties en schoolvrije dagen  Per keer Uren per maand 

Ochtend van 8.00 tot 13.00 uur € 45,40 5 uur 

Middag van 13.00 tot 18.30 uur € 49,94 5 uur en 30 min.  

Hele dag van 8.00 tot 18.30 uur € 95,34 10 uur en 30 min. 
N.B. Sommige locaties zijn op bepaalde ochtenden of middagen gesloten. Klantenservice kan je hierover informeren en je wensen bespreken! 
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Gebruik van de opvang & informatie 
Wens je dag(del)en te ruilen, extra opvang of afmelden dan kan dit via de Konnect ouderapp en 
ouderportaal.  Eventuele extra opvang wordt maandelijks via de maandfactuur extra in rekening gebracht. In 
de Konnect app en ouderportaal heb je ook inzicht in o.a. facturen, jaaropgaven en uw eigen (kind) 
gegevens. 
 
Kinderopvangtoeslag 
In Nederland kennen wij de kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid voor de 
kosten van de kinderopvang. Tweeverdieners en alleenstaande werkende ouders hebben recht op de 
kinderopvangtoeslag en kunnen bij de belastingdienst de inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag 
aanvragen. Op www.toeslagen.nl vind je alle informatie en kun je ook een proefberekening maken.  
De kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden voor de opvangkosten op een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en voor gastouderopvang. 
 
Vragen, meer informatie of een kijkje nemen? 
Op onze website www.samenko.nl staat uitgebreide informatie over onze visie en wat wij belangrijk vinden. 
Ook kun je je hier inschrijven of aanmelden voor een rondleiding. Heb je vragen of liever persoonlijk 
contact? Dan staan de medewerkers van Klantenservice je graag te woord op telefoonnummer: 0570 -85 71 
00. Mailen mag ook naar info@samenko.nl. 
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