
Tarieven buitenschoolse opvang 2021 - Talent 
November-december 2021 
 
De overheid vergoedt in 2021 tot een maximum uurtarief van € 7,27 
Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of sluitingsdagen. 
 

Uurtarief en maandprijs in € 

Talent 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-12 JAAR 

Standaard opvang 52 weken (inclusief schoolvakanties, inclusief schoolvrije dagen/studiedagen) 

Groep 1 t/m 4 Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag* 

Opvangtijd 14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.30-18.30 
uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.00-18.30 
uur 

Maandprijs 183,08 183,08 176,47 183,08 229,49 

Uren per maand 23 23 22,17 23 28,83 

      

Uurprijs 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 

*Opvang op woensdag (en vrijdag) is extra voordelig. Voor opvang op deze dagen worden minder uren in 

rekening gebracht. Woensdagmiddag 3,5 uur en vrijdagmiddag 5,5 uur. Tijdens de schoolvakantie zijn alle 

dagen gelijk: 10,5 uur opvang. 

Onderbouw: het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,75 uur (maandag, dinsdag, 

donderdag), woensdag 40 weken van 3,5 uur en vrijdag 40 weken van 5,5 uur en 12 weken (de schoolvakantieweken) x 

10,5 uur voor de vakantieweken. E.e.a. gedeeld door 12 maanden. 

Groep 5 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag 

Opvangtijd 14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.30-18.30 
uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

Maandprijs 183,08 183,08 176,47 183,08 183,08 

Uren per maand 23 23 22,17 23 23 

      

Uurprijs 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 

*Opvang op woensdag is extra voordelig. Voor opvang op woensdag worden minder uren in rekening 

gebracht. 

Bovenbouw: het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,75 uur (maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag) en woensdag 40 weken van 3,5 uur en 12 weken (de schoolvakantieweken) x 10,5 uur voor de 

vakantieweken. E.e.a. gedeeld door 12 maanden. 

Flexibele opvang (52 weken opvang) - 14.40/14.45-18.30 uur 

 Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 dag 8,70 23 200,10 

2 dagen 8,70 46 400,20 
 

Voor alle soorten contracten geldt dat facturering 12x per jaar plaats vindt  (in gelijke bedragen).  
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De overheid vergoedt in 2021 tot een maximum uurtarief van € 7,27 
Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of sluitingsdagen. 
 

 

Talent 

 

48 weken opvang (vaste sluitingsweken) 

Groep 1 t/m 4 Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag* 

Opvangtijd 14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.30-18.30 
uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.00-18.30 
uur 

Maandprijs 165,75 165,75 158,70 165,75 215,31 

Uren per maand 19,5 19,5 18,67 19,5 25,33 

      

Uurprijs 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

*Opvang op woensdag (en vrijdag) is extra voordelig. Voor opvang op deze dagen worden minder uren in 

rekening gebracht. Woensdagmiddag 3,5 uur en vrijdagmiddag 5,5 uur. Tijdens de schoolvakantie zijn alle 

dagen gelijk: 10,5 uur opvang. 

Onderbouw: het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,75 uur (maandag, dinsdag, 

donderdag), woensdag 40 weken van 3,5 uur en vrijdag 40 weken van 5,5 uur en 8 weken (de schoolvakantieweken) x 10,5 

uur voor de vakantieweken. E.e.a. gedeeld door 12 maanden. 

Groep 5 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag 

Opvangtijd 14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.30-18.30 
uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

Maandprijs 165,75 165,75 158,70 165,75 165,75 

Uren per maand 19,5 19,5 18,67 19,5 19,5 

      

Uurprijs 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

*Opvang op woensdag is extra voordelig. Voor opvang op woensdag worden minder uren in rekening 

gebracht. 

Bovenbouw: het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,75 uur (maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag) en woensdag 40 weken van 3,5 uur en 8 weken (de schoolvakantieweken) x 10,5 uur voor de 

vakantieweken. E.e.a. gedeeld door 12 maanden. 

Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de zomervakantie): 
2 t/m 20 augustus 2021  (weken 31, 32 en 33) en 
27 t/m 31 december 2021 
 
Opvang tijdens studiedagen/schoolvrije dagen is op aanvraag mogelijk. 

 

Voor alle soorten contracten geldt dat facturering 12x per jaar plaats vindt  (in gelijke bedragen).  
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Talent 

40 weken opvang (alleen opvang tijdens schoolweken) 

Groep 1 t/m 4 Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag* 

Opvangtijd 14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.30-18.30 
uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.00-18.30 
uur 

Maandprijs 124,88 124,88 116,58 124,88 183,12 

Uren per maand 12,5 12,5 11,67 12,5 18,33 

      

Uurprijs 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 

*Opvang op woensdag (en vrijdag) is extra voordelig. Voor opvang op deze dagen worden minder uren in 

rekening gebracht. Woensdagmiddag 3,5 uur en vrijdagmiddag 5,5 uur. Tijdens de schoolvakantie zijn alle 

dagen gelijk: 10,5 uur opvang. 

van een hele dag (10,5 uur) € 104,90. Bij schoolvrije dagen (studiedagen/margedagen) wordt de opvang op basis van 

opgave vooraf en op basis van aanwezigheid berekend.   

Onderbouw: het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,75 uur (maandag, dinsdag, 

donderdag), woensdag 40 weken van 3,5 uur en vrijdag 40 weken van 5,5 uur. E.e.a. gedeeld door 12 maanden. 

Groep 5 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag 

Opvangtijd 14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

12.30-18.30 
uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

14.40/14.45-
18.30 uur 

Maandprijs 124,88 124,88 116,58 124,88 124,88 

Uren per maand 12,5 12,5 11,67 12,5 12,5 

      

Uurprijs 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 

*Opvang op woensdag is extra voordelig. Voor opvang op woensdag worden minder uren in rekening 

gebracht. 

Bovenbouw: het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,75 uur (maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag) en woensdag 40 weken van 3,5 uur. E.e.a. gedeeld door 12 maanden. 

SLUITINGSDAGEN 2021 
’t Kickertje is gesloten tijdens de nationale feestdagen: 
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) 
Maandag 5 april 2021 (2e Paasdag) 
Dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag) 
Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) 
Maandag 24 mei 2021 (2e Pinksterdag) 
 
Op vrijdag 24 (kerstavond) en vrijdag 31 december (oudejaarsdag) sluiten onze locaties om 17.00 uur. 12 mei  is ’t Kickertje 
gesloten voor alle opvang vanwege een studiedag van alle medewerkers. 
 
Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de zomervakantie): 
2 t/m 20 augustus 2021  (weken 31, 32 en 33) en 
27 t/m 31 december 2021 
 
Het 40 weken contract betekent alleen opvang tijdens de schoolweken; schoolvrije dagen en vakanties zijn niet 
inbegrepen. 
 
Voor alle soorten contracten geldt dat facturering 12x per jaar plaats vindt  (in gelijke bedragen).  

Voor een 40 weken contract geldt dat extra opvang tijdens de schoolvakantie mogelijk is, mits 4 weken voorafgaand 
aan de vakantie opgegeven is tegen een uurtarief van € 9,99. Een extra opvangdag in de vakanties is altijd op basis 


