
In deze tarieven is geen rekening gehouden met de 
Kinderopvangtoeslag die je van de Belastingdienst krijgt. 
Daardoor is het bedrag dat je uiteindelijk betaalt lager. 
Kijk voor een toelichting op de tarieven op de volgende pagina.

Tarieven buitenschoolse 
opvang 2022. 

Een warme ontvangst na school en keuze uit  
uitdagende activiteiten.  
Spelend ontdekken met professionele begeleiding. 
Gezonde tussendoortjes en dagelijks vers fruit. 
Hele dag opvang op schoolvrije contractdagen.
Ophaalservice van en naar de samenwerkende basisscholen. 
Ruilen op basis van beschikbaarheid. 
Altijd op de hoogte met de OuderApp.

40 weken 
Schoolweken

52 weken 
school- en 

vakantieweken

€ 9,60
per uur

€ 7,86
per uur
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 De rijksnorm voor buitenschoolse opvang is € 7,31 per uur. 
Dit is het bedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van 
de Belastingdienst wordt berekend. 

 Extra opvang is mogelijk, maar afhankelijk van de 
personeelsplanning en de bestaande wet- en regelgeving. 
Je betaalt hiervoor een tarief van € 9,60. Ook kun je 
ruiluren inzetten. Bekijk alle spelregels op korein.nl/ruilen. 

 Sommige locaties bieden voorschoolse opvang alleen voor 
kinderen die naar de bso gaan. 

 De standaard tijden voor voorschoolse opvang zijn van 
07.30 uur tot begintijd school en de naschoolse opvang 
van einde schooltijd tot 18.30 uur.

 Op sommige locaties zijn vervroegde of verlengde 
openingstijden mogelijk. Vraag bij de afdeling Planning & 
Advies naar de mogelijkheden. 

 Wij bieden een ophaalservice van en naar de 
samenwerkende basisschool. Per locatie kan dit 
verschillen, meestal lopend of met de fiets. Soms met de 
bus of bakfiets. 

Precies 
weten wat jij 
gaat betalen?
Met onze rekentool maak je 
eenvoudig een persoonlijke 

berekening.

Toelichting tarieven 
buitenschoolse opvang 2022.

 Hele dagen opvang op contractdagen van 
07.30 tot 18.30 uur tijdens alle studiedagen en 
schoolvakanties bij een 52-weken-arrangement.

 Voor de twaalf schoolvakantieweken sluiten 
wij aan bij de officiële vakantieweken van de 
Rijksoverheid. In vakanties kunnen groepen 
samengevoegd worden en kan de opvang op 
andere locaties plaatsvinden. 

 Voor het 40-weken-arrangement ontvang je 11 
keer per jaar een factuur. Daardoor komen 
het aantal uren en de prijs per maand 
niet overeen met de gegevens op de 
factuur. In augustus ontvang je geen 
factuur van ons. 

 Jouw kind komt bij een 40-weken-
arrangement alleen tijdens 
schoolweken naar de bso. 
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https://www.korein.nl/ruilen
https://www.korein.nl/tarieven/rekentool


Serviceproducten.
Op veel locaties bieden wij extra serviceproducten. Daarmee bieden we je wat extra 
gemak en dragen we bij aan de ontwikkeling van jouw kind. Onze serviceproducten zijn:

Warme-
maaltijd-service 

(bij 40 of 52 weken 
arrangement)

€ 4,52
 per keer

Zwemlesservice

€ 5,05
 per keerKappers-

service

€ 13,77
 per keer

Warme-
maaltijd-service 

(incidenteel)

€ 5,39
 per keer

 Of we deze service aanbieden op 
de locatie, hangt af van hoeveel vraag ernaar is. 

Heb je interesse? 
Vraag hier naar

 op jouw 
locatie. 

Voor de warme-maaltijd-service betaal je voor 49 weken in plaats van 52 weken.
De prijzen van de arrangementen zijn inclusief 9% btw.
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