
Maximaal compensabel uurtarief kinderdagopvang/peuteropvang  €                           8,50 
Maximaal compensabel uurtarief buitenschoolse opvang/voorschoolse opvang  €                           7,31 
Maximaal compensabel uurtarief Gastouderopvang  €                           6,52 

Onder voorbehoud van typefouten en afrondingsverschillen

DAGOPVANG 2022

Dagopvang, 52 weken, inclusief voeding, luiers en activiteiten uren p/mnd maandprijs uurprijs
Hele dagopvang van 7.30 tot 18.30 uur 47,7  €                     401,35  €                         8,42 
Vroege opvang van 7.00 tot 7.30 uur 2,2  €                        18,24  €                         8,42 
Halve dagopvang ochtend van 7.30 tot 13.00 uur 23,8  €                     210,21  €                         8,82 
Halve dagopvang middag van 12.30 tot 18.30 uur 26,0  €                     229,32  €                         8,82 
Flexibele opvang, inclusief voeding, luiers en activiteiten uren p/mnd maandprijs  uurprijs 
Flexopvang Jungle Rock, minimale afname 3 uur per dag  €                         9,65 
Flexibele dagopvang Pettevlet, Tierlantijn, Stampertjes, Helix contract 30 uur per maand, 
afrekening extra opvang maandelijks

30  €                     289,50  €                         9,65 

PEUTEROPVANG, gefactureerd in 10 maanden (juli en augustus niet) 2022

Standaard product, in schoolweken van 8.30 tot 12.30 uur, 40 weken opvang 16  €                     136,00  €                         8,50 
Uitzondering, gefactureerd in 12 maanden uren p/mnd maandprijs  uurprijs 
Peuteracademie Boekenwurmpje van 8.30 tot 12.30 uur, 52 weken opvang 17,3  €                     147,33  €                         8,50 

COMPENSABELE UURTARIEVEN VAN DE KINDEROPVANGTOESLAG



BUITENSCHOOLSE OPVANG 2022

BSO gedurende 52 weken, incl. vakanties en studiedagen en flexibele BSO uren p/mnd maandprijs  uurprijs 

BSO van 14.00 tot 18.30 uur 25,6  €                     182,27  €                         7,12 
BSO van 14.15 tot 18.30 uur 24,8  €                     176,58  €                         7,12 
BSO van 14.30 tot 18.30 uur 23,9  €                     170,17  €                         7,12 
BSO wo/vr van 12.00 tot 18.30 32,3  €                     229,98  €                         7,12 
BSO wo/vr van 12.15 tot 18.30 31,4  €                     223,57  €                         7,12 
BSO wo/vr van 12.30 tot 18.30 30,6  €                     217,87  €                         7,12 
Voorschoolse opvang, 52 weken incl. vakanties en studiedagen uren p/mnd maandprijs  uurprijs 
VSO van 7.00 tot 8.30 uur 6,3  €                        44,86  €                         7,12 
VSO van 7.00 tot 8.45 uur 7,1  €                        50,55  €                         7,12 
Voorschoolse opvang, 40 weken excl. vakanties, gefactureerd in 10 mnd uren p/mnd maandprijs  uurprijs 
VSO van 7.00 tot 8.30 uur 6  €                        47,88  €                         7,98 
VSO van 7.00 tot 8.45 uur 7  €                        55,86  €                         7,98 
Flexibele opvang, BSO/VSO uren p/mnd maandprijs  uurprijs 
Flexopvang BSO, contract 10 uur per maand, afrekening extra opvang maandelijks 10  €                        80,90  €                         8,09 
Flexopvang VSO, contract 3 uur per maand, afrekening extra opvang maandelijks 3  €                        24,27  €                         8,09 
Flexibele vakantieopvang, geen minimale afname, afrekening maandelijks  €                         8,09 

Gastouderopvang, bemiddelingskosten per kind per maand 2022

Eerste kind 69,54
Eerste en tweede kind (bij dezelfde gastouder) 56,46
Eerste, tweede en derde kind (bij dezelfde gastouder) 49,67
Vanaf vierde kind (bij dezelfde gastouder) gratis
Combi met contract kdv/bso 52,28

De BSO starttijden worden bepaald aan de hand van de eindtijd van de school 


