
Ark, Jozefschool, het Talent en de Mariaschool 
Tarieven voorschoolse opvang 2023 
november 2022 

 
De overheid vergoedt tot een maximum uurtarief van  € 7,72 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie en sluitingsdagen. 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

Uurtarief en maandprijs in €       
 

        
 

    
VOORSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar  
Voorschoolse opvang wordt altijd afgenomen in combinatie met naschoolse opvang. 
  
Standaard opvang 52 weken opvang  
    
Tabel 1 (vanaf 07.00 uur)    
 

 
52 weken opvang (inclusief schoolvakanties) - opvang van 07.00-08.30/08.45 incl. ontbijt 

   
Uurtarief 

 
Uren per maand 

 
Maandprijs 

1 dag 9,11 6 54,66 

2 dagen 9,11 12 109,32 

3 dagen 9,11 18 163,98 

4 dagen 9,11 24 218,64 

5 dagen 9,11 30 273,30 

 
Berekening opvanguren: 40 weken (schoolweken) x 1,5 uur opvang en 12 weken (vakantie) x 1 uur opvang. 
  

Tabel 2 (vanaf 07.30 uur) 
 
 52 weken opvang (inclusief schoolvakanties) --opvang van 07.30-08.30/08.45 uur excl. ontbijt 

 
  

 
Uurtarief 

 
Uren per maand 

 
Maandprijs 

1 dag 9,11 3,83 34,89 

2 dagen 9,11 7,66 69,78 

3 dagen 9,11 11,49 104,67 

4 dagen 9,11 15,32 139,57 

5 dagen 9,11 19,15 174,46 

Extra of incidentele opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 9,11 bij 52 weken. 
    
Berekening opvanguren: 40 weken (schoolweken) x 1 uur opvang en 12 weken (vakantie) x 0,5 uur opvang. 
 
Net als naschoolse opvang valt voorschoolse opvang onder de Wet kinderopvang, alles onder de noemer buitenschoolse opvang. 
 
Facturering vindt 12x per jaar plaats.  
  

 

 

 

 

   

  
  



Ark, Jozefschool, het Talent en de Mariaschool 
Tarieven voorschoolse opvang 2023 
november 2022 

 
De overheid vergoedt tot een maximum uurtarief van  € 7,72 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie en sluitingsdagen. 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

 

Uurtarief en maandprijs in € 

 

48 weken opvang  

     

Tabel 1 (vanaf 07.00 uur)    

 48 weken opvang (va 07.00 uur) opvang van 07.00-08.30/08.45 incl. ontbijt 
  

  Uurtarief Uren per maand Maandprijs   

1 dag 9,73 5,67 55,17   

2 dagen 9,73 11,34 110,34   

3 dagen 9,73 17,01 165,51   

4 dagen 9,73 22,68 220,68   

5 dagen 9,73 28,35 275,85   

Extra of incidentele opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 9,73 bij 48 weken.   
Berekening opvanguren: 40 weken (schoolweken) x 1,5 uur opvang en 8 weken (vakantie) x 1 uur opvang.  
         
Tabel 2 (vanaf 07.30 uur)     
 48 weken opvang opvang van 07.30-08.30/08.45 uur excl. ontbijt   

  Uurtarief Uren per maand Maandprijs   
 

1 dag 9,73 3,67 35,71   

2 dagen 9,73 7,34 71,42   

3 dagen 9,73 11,01 107,13   

4 dagen 9,73 14,68 142,84   

5 dagen 9,73 18,35 178,55   

Extra of incidentele opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 9,73 bij 48 weken.     
Berekening opvanguren: 40 weken (schoolweken) x 1 uur opvang en 8 weken (vakantie) x 0,5 uur opvang.  

Net als naschoolse opvang valt voorschoolse opvang onder de Wet kinderopvang, alles onder de noemer buitenschoolse opvang. 
 
Facturering vindt 12x per jaar plaats 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Ark, Jozefschool, het Talent en de Mariaschool 
Tarieven voorschoolse opvang 2023 
november 2022 

 
De overheid vergoedt tot een maximum uurtarief van  € 7,72 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie en sluitingsdagen. 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

Uurtarief en maandprijs in € 
 

       
40 weken opvang     

 
Tabel 1 

          
 

40 weken opvang (opvang van 07.00-08.30/08.45 incl. ontbijt) 
 

 
 

Uurtarief 
 

Uren per maand 
 

Maandprijs 

 
 

1 dag 11,43 5 57,15 
 

 

2 dagen 11,43 10 114,30 
 

 

3 dagen 11,43 15 171,45 
 

 

4 dagen 11,43 20 228,60 
 

 

5 dagen 11,43 25 285,75 
 

 

Extra of incidentele opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 9,99 bij 40 weken opvang.   
Berekening opvanguren: 40 weken (schoolweken) x 1,5 uur opvang.      
 

       
Tabel 2          
 

40 weken opvang (opvang van 07.30-08.30/08.45 excl. ontbijt) 
 

  
Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

 
 

1 dag 11,43 3,33 38,06   

2 dagen 11,43 6,66 76,12   

3 dagen 11,43 9,99 114,19   

4 dagen 11,43 13,32 152,25   

5 dagen 11,43 16,65 190,31   

Extra of incidentele opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 11,43 bij 40 weken opvang.    
Berekening opvanguren: 40 weken (schoolweken) x 1 uur opvang (: 12 maanden).    
 

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

SLUITINGSDAGEN 2023 
Voor alle contractvormen is ’t Kickertje is gesloten tijdens de nationale feestdagen: 
Woensdag 5 april 2023 - Sluiting Kickertje studiedag medewerkers 
Maandag 10 april 2023 (2e Paasdag) 
Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag) 
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) 
Maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag) 
Maandag 25 december 2023 (1e kerstdag) 
Dinsdag 26 december 2023  (2e kerstdag) 
 
Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de zomervakantie): 
24 juli t/m 11 augustus 2023  (weken 30, 31 en 32) en 
25 t/m 31 december 2023 
 
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). De 
kinderopvangtoeslag wordt ook maandelijks uitbetaald (ook bij een 40- of 48 contract), 

 

 

   
 


