
Kinderdagopvang
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. Wij hanteren de 
schoolvakantieweken van regio Zuid-Nederland.

Peuteropvang (halve dag) 
Is inclusief de opvang van geïndiceerde Voorschoolse 
Educatie (VE) kinderen. 

Buitenschoolse opvang
Je kunt een contract voor 40 schoolweken afsluiten. Je 
kunt dit combineren met een contract voor 
vakantieopvang (12 weken), maar je kunt ook één van 
beide contracten afnemen. Binnen de 40 schoolweken 
zijn er tal van opvang mogelijkheden, die met elkaar in 
één contract gecombineerd kunnen worden. De 
minimale afname is één dagdeel per week.

Flexibele opvang
Flexibele opvang is opvang op wisselende dagen per 
week, met een minimale afname van 1 dagdeel per 
week. 

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: 

Kinderopvang 
passend bij jouw 

persoonlijke situatie



Prijslijst 2022

Uurtarief kinderdagopvang 
Tijden 52 weken opvang 40 weken opvang

Hele dagopvang 07.30 - 17.30 uur € 8,50 € 9,00

Halve dag opvang
07.30 - 12.30 uur € 8,75 € 9,25

12.30 - 17.30 uur € 8,75 € 9,25

Flexibele opvang

07.30 - 17.30 uur € 9,35 € 9,50

07.30 - 12.30 uur € 9,60 € 9,85

12.30 - 17.30 uur € 9,60 € 9,85

(VE) Peuteropvang (halve dagopvang) 08.30 - 12.30 uur n.v.t. € 9,25

Opmerkingen
• Minimale afname is 1 dagdeel per week
• Ruilen van dagen of een extra opvangdag is mogelijk 

mits kindplanning en personeelsplanning klopt 
volgens de BKR (=beroepskracht kind ratio) 
 

• Uurtarief extra opvangdag is uurtarief van je afgesloten 
contract

• Uurtarief is inclusief luiers, eten en drinken
• Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en tot 

18.30 uur (half) uurtarief van je afgesloten contract

Uurtarief Buitenschoolse opvang (BSO)
Tijden 40 weken opvang 12 weken opvang

Voorschoolse Opvang (VSO) 07.30 - 08.30 uur € 8,50 n.v.t.

Naschoolse Opvang (NSO) 14.30 - 17.30 uur € 8,50 n.v.t.

Woensdagmiddag 12.30 - 17.30 uur € 8,50 n.v.t.

Vrijdagmiddag 12.00 - 17.30 uur € 8,50 n.v.t.

Vakantieopvang 07.30 - 17.30 uur n.v.t. € 7,50

Halve dag
07.30 - 12.30 uur € 7,75 € 7,75

12.30 - 17.30 uur € 7,75 € 7,75

Flexibele opvang € 9,40 € 8,50

Opvang tijdens bijzonder verlofdagen (bijv. studiedag) € 8,50 n.v.t.

Opmerkingen
• Minimale afname is 1 dagdeel per week
• We volgen de schoolvakanties zoals deze voor regio  

Zuid-Nederland worden vastgesteld
• Ruilen van dagen of een extra opvangdag is mogelijk 

mits kindplanning en personeelsplanning klopt 
volgens de BKR (=beroepskracht kind ratio)

• Uurtarief extra opvangdag is uurtarief van je afgesloten 
contract 

• Uurtarief is inclusief eten en drinken
• Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en tot 

18.30 uur (half) uurtarief van je afgesloten contract

 
Kinderopvangtoeslag
Als jij en je partner allebei werken of studeren, kom je vaak 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. Het uurtarief is inclusief luiers, 
eten en drinken. Voor meer informatie en het aanvragen van toeslag kijk je op toeslagen.nl.


