
 

BEST KIDS 
 

 
Rekenvoorbeelden buitenschoolse opvang (BSO) 

(ondergenoemde bedragen zijn bij benadering, prijspeil januari 2023) 
 

 
Tarieven 2023  Buitenschoolse opvang                                   € 10,54 per uur 
 Voorschoolse opvang *  € 10,54 per uur 

Incidentele opvang  € 10,54 per uur 
Vakantieweek 4 hele dagen € 424,68 per kaart 

 
Minimale afname: 1 hele dag  
 
Uitgangspunt: 38 schoolweken, 12 vakantieweken, 2 weken studie- en schoolvrije dagen. Alle dagen daarboven 
betalen ouders het verschil aangevuld tot 11 uur. Er zijn verschillende schoolcategorieën, samengesteld op basis 
van hun openingstijden. Per schoolcategorie is er een specifiek gemiddeld aantal opvanguren per opvangdag. 

Schoolcategorie Scholen Gemiddeld aantal opvanguren p/mnd 
A Vrije School Helianthus 29,5 
B Eikenderveld, Tarcisius, Droomboom, Gerardus 

Majella, Sint Martinus, Tovercirkel (B), Frans 
Postma, Windekind, Windwijzer 

27,5 

C De Horizon 26 
 

Bij een toetsingsinkomen van € 20.000,- betaalt men per maand € 82,08 voor het eerste kind en € 82,08 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 40.000,- betaalt men € 98,59 per maand voor het eerste kind en € 86,04 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 70.000,- betaalt men per maand € 130,18 voor het eerste kind en € 89,72 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 100.000,- betaalt men per maand € 175,18 voor het eerste kind en  € 100,11 voor 
het tweede kind. 
 

Bij een toetsingsinkomen van € 20.000,- betaalt men per maand € 9,53 voor het eerste kind en € 9,53 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 40.000,- betaalt men € 11,35 per maand voor het eerste kind en € 9,90 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 70.000,- betaalt men per maand € 14,98 voor het eerste kind en € 10,33 voor het 
tweede kind. 



 

Bij een toetsingsinkomen van € 100.000,- betaalt men per maand € 20,15 voor het eerste kind en  € 11,52 voor het 
tweede kind. 

Bij een toetsingsinkomen van € 20.000,- betaalt men per kaart € 93,10 voor het eerste kind, € 93,10 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 40.000,- betaalt men per kaart € 118,32 voor het eerste kind, € 98,28 voor het 
tweede kind. 
Bij een toetsingsinkomen van € 70.000,- betaalt men per kaart € 168,74 voor het eerste kind en € 104,15 voor het 
tweede kind  
Bij een toetsingsinkomen van € 100.000,- betaalt men per kaart € 240,59 voor het eerste kind en € 120,73 voor het 
tweede kind. 
 


