
 

TARIEVENOVERZICHT KINDERDAM BUITENSCHOOLSE OPVANG 2018 

De tarieven op dit overzicht zijn bruto kosten waar je kinderopvangtoeslag voor kunt aanvragen. In de meeste 

gevallen krijgen ouders nog een groot deel terug via hun kinderopvangtoeslag. Hoeveel je toeslag voor 2018 

bedraagt, kun je berekenen op www.toeslagen.nl. Ook kun je hiervoor gebruikmaken van de rekenhulp op onze 

website. 

Mocht je vragen hebben over de kinderopvangtoeslag, dan kun je contact opnemen met onze klantadviseurs van 

de afdeling Klantadvies. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur op 010 – 44 300 36 of per e-mail klantadvies@kinderdam.nl. 

 

 

Tarieven 52 weken pakket* 

 

Uurtarief 

 
Contracturen per 
maand bij 1 dag 

per week** 

 
Maandtarief 
bij 1 dag per 

week 

 
Korte dag 14.45-18.30 uur € 6,95 23 159,85 

 
Lange dag 12.00-18.30 uur € 6,95 32,16 223,51 

 
Continurooster dag 14.00-18.30 uur € 6,95 25,50 177,23 

 
* BSO 52 weken = 40 weken Naschoolse opvang tot 18.30 uur, inclusief opvang op schoolsluitingsdagen + 

12 weken vakantieopvang vastgesteld door KindeRdam. 
 

 

 

 
Tarieven 48 weken pakket* 

 

 
Uurtarief 

 
Contracturen per 
maand bij 1 dag 

perweek** 

 
Maandtarief 
bij 1 dag per 

week 

 
Korte dag 14.45-18.30 uur 

 
€ 7,49 19,50 146,06 

 
Lange dag 12.00-18.30 uur 

 
€ 7,49 28,66 214,66 

 
Continurooster dag 14.00-18.30 uur 

 
€ 7,49 22 164,78 

 
 

* BSO 48 weken = 40 weken Naschoolse opvang tot 18.30 uur, inclusief opvang op 
schoolsluitingsdagen + 8 weken vakantieopvang vastgesteld door 
KindeRdam. 

http://www.toeslagen.nl/
https://www.kinderdam.nl/kosten/rekenhulp
mailto:klantadvies@kinderdam.nl


 

 

 

 

 
Tarieven 40 weken pakket* 

 

 
Uurtarief 

 
Contracturen per 
maand bij 1 dag 

per week** 

 
Maandtarief 
bij 1 dag per 

week 

 
Korte dag 14.45-18.30 uur 

 
€ 8,16 15 122,40 

 
Lange dag 12.00-18.30 uur 

 
€ 8,16 26 212,16 

 
Continurooster dag 14.00-18.30 uur 

 
€ 8,16 18 146,88 

 

 

* BSO 40 weken = 

40 weken naschoolse opvang tot 18.30 uur, inclusief opvang op schoolsluitingsdagen. In de 12 door 

KindeRdam vastgestelde vakantieweken heb je geen opvang; in juli en augustus ontvang je geen factuur. Je 

kunt dan wel een extra dag inkopen, mits de bezetting het toelaat. 

** Indien je meerdere dagen per week afneemt, reken je de uren maal 2, 3, 4 of 5. 
 

Belangrijk: vergeet niet je kinderopvangtoeslag in juli en augustus op ‘0 opvanguren’ te zetten bij de 

Belastingdienst. 

 

Vakantieopvang 

Heb je alleen opvang in de schoolvakanties nodig, kies dan voor ons 12 of 8 weken Vakantiepakket. 

 

 

Vakantieopvang 

 

Uurtarief 

 
Contracturen per 
maand bij 1 dag 

per week* 

 
Maandtarief 
bij 1 dag per 

week 

12 weken vakantieopvang € 6,95 10,50 72,98 

8 weken vakantieopvang € 7,49 7 52,43 

 
* Indien je meerdere dagen per week afneemt, reken je de uren maal 2, 3, 4 of 5. 



 

Flexibele opvang 

Indien je wisselende dagdelen wilt afnemen, kan dat in het pakket flexibele opvang. Je vindt de regels in onze 
Pakketwijzer op onze website onder Kosten kinderopvang en in het ouderportaal). Flexibele opvang is niet op 
alle locaties mogelijk. Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met onze klantadviseurs: 010 - 44 
300 33. 

 

 

 

Flexibele opvang 

 

Uurtarief Contracturen per 
maand bij 1 dag 

per week 

Maandtarief 
bij 1 dag per 

week 

Korte dag 3.75 uur € 7,85 23 180,55 

Lange dag 6.5 uur € 7,85 32 251,20 

Continue-rooster dag 4.5 uur € 7,85 25,5 200,18 

Voorschoolse opvang tijdens 40 

schoolweken € 7,85 5 39,25 

 

Voorschoolse opvang 
 

 

Voorschoolse opvang 

Alleen tijdens schoolweken 

 

 

Uurtarief 

Contracturen per 
maand bij 1 dag 

per week, 
bij facturatie in 12 

maanden.* 

Maandtarief 
bij 1 dag per 

week, bij 
facturatie in 
12 maanden. 

Vaste dagen € 6,95 5 34,75 

 
* Indien je meerdere dagen per week afneemt, reken je de uren maal 2, 3, 4 of 5. 

 

Extra in te kopen 

Een losse vakantiedag of een extra dag opvang inkopen is altijd mogelijk. Hiervoor geldt het tarief van je pakket. 



 

 

 
Vastgestelde vakantieweken 2018 

KindeRdam houdt in 2017 de volgende 12 vastgestelde schoolvakanties aan: 

Kerstvakantie 01/01/2018 t/m 05/01/2018 

Voorjaarsvakantie 26/02/2018 t/m 02/03/2018 

Meivakantie 30/04/2018 t/m 11/05/2018 

Zomervakantie 16/07/2018 t/m 24/08/2018 

Herfstvakantie 22/10/2018 t/m 26/10/2018 

Kerstvakantie 24/12/2018 t/m 31/12/2018 

 

 
Sluitingsdagen 2018 

Onze kinderdagverblijven en BSO’s zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de officiële 

feestdagen en onze studiedag voor deskundigheidsbevordering van onze pedagogisch medewerkers. 

 
Woensdag 11 april Jaarlijkse studiedag 

voor deskundigheidsbevordering van onze pedagogisch medewerkers 

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag 

Maandag 2 april 2e Paasdag 

Vrijdag 27 april Koningsdag 

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag 

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag 

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag  

Woensdag 26 december 2e Kerstdag 

 


