
Tarieven kinderopvang
 2023

Kinderopvangtoeslag
Als jij en je partner allebei werken of studeren, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een 
tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur dat 
je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang nodig hebt. De tarieven bij KPO Kindcentrum De Stappen zijn bruto 
bedragen, hierover ontvang je nog kinderopvangtoeslag. Netto betaal je vaak veel minder. Voor meer informatie en het 
aanvragen van de toeslag kijk je op toeslagen.nl

 
Uurtarief kinderdagopvang & PTO

Tijden 52 weken opvang 40 weken opvang

Hele dagopvang 07.30 - 17.30 uur €   8,97 €   9,47

Halve dag opvang
07.30 - 12.30 uur €   9,22 €   9,72

12.30 - 17.30 uur €   9,22 €   9,72

Flexibele opvang

07.30 - 17.30 uur €   9,82 €   9,97

07.30 - 12.30 uur € 10,07 € 10,10

12.30 - 17.30 uur € 10,07 € 10,10

(VE) PTO (peuteropvang) 08.30 - 12.30 uur n.v.t. €   9,76

 
Uurtarief BSO

Tijden 40 weken opvang 12 weken opvang

VSO 07.30 - 08.30 uur € 8,97 n.v.t.

NSO 14.30 - 17.30 uur € 8,97 n.v.t.

Woensdagmiddag (= alle kinderen) 
& vrijdagmiddag (= kinderen in de onderbouw)

12.30 - 17.30 uur € 8,97 n.v.t.

Vakantieopvang

07.30 - 17.30 uur € 7,91

07.30 - 12.30 uur € 8,16

12.30 - 17.30 uur € 8,16

Flexibele opvang € 9,81

Opvang tijdens bijzonder verlofdagen (bv. studiedag) € 8,97

 
Algemeen
• Minimale afname is 1 dagdeel per week
• Uurtarief extra opvang is het uurtarief van je afgesloten contract
• Verlengde opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur, (half)uurtarief van je afgesloten contract
• Ruilen van dagdelen en/of een extra opvangdag is mogelijk mits kindplanning en personeelsplanning kloppen volgens 

de BKR (beroepskracht kind ratio)
• Alle uurtarieven zijn inclusief luiers, eten en drinken

Kinderopvang 
passend bij jouw 

persoonlijke situatie

Wat kinderopvang kost, is afhankelijk van jouw 
persoonlijke situatie. KPO Kinderopvang biedt de 
mogelijkheden om je opvang vorm te geven. Wat 
hebben wij te bieden: 

Kinderdagopvang
babygroep (0-2 jaar) 
peutergroep (2-4 jaar) 

52 weken opvang 
Je kind is welkom op alle afgesloten contractdagen 
gedurende het hele jaar.

40 weken opvang
Je kind is welkom op de afgesloten contractdagen 
gedurende de 40 schoolweken. 

 
Peuteropvang (PTO) 
Halve dagopvang voor peuters (2-4 jaar) gedurende 
40 schoolweken. Op de website van de gemeente 
Roosendaal vind je de subsidieregeling compensatie 
peuteropvang 2023. Dit is een regeling waarbij gezinnen 
met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarbij geen 
sprake is van recht op kinderopvangtoeslag en de 
peuter geen doelgroepindicatie krijgt, in aanmerking 
kunnen komen om tegen een verlaagd tarief gebruik te 
maken van de peuteropvang.

Wij hanteren de schoolvakantieweken van regio Zuid-
Nederland.

Voorschoolse Educatie (VE)
Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) 
onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie 
volgen bij De Stappen. Het consultatiebureau geeft 
hiervoor de indicatie af. 

Wij bieden VE aan in de PTO en in de peutergroep, 
gedurende 4 dagdelen van 4 uur in 40 schoolweken. 
De betaling van de VE uren is afhankelijk van je 
gezinssituatie en van de afspraken die de gemeente 
Roosendaal hierover heeft gemaakt.

 
Buitenschoolse opvang (BSO)
40 weken opvang 
Je kind is welkom op alle afgesloten contractdagen VSO 
en NSO gedurende 40 schoolweken.

12 weken opvang
Je kind is welkom op alle afgesloten contractdagen 
gedurende de 12 schoolvakantieweken.

52 weken opvang
Een combinatie van 40 en 12 weken opvang.


