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Kinderopvang (0-4 jaar) 
 

 Uurtarief kinderopvang: € 8,17*  

 Uurtarief kinderopvang 40 weken-contract en buiten contract: € 9,00 
 

Buitenschoolse- en voorschoolse opvang (BSO en VSO) 
 

 Uurtarief BSO: € 7,02** 

 Uurtarief VSO: € 8,50*** 

 Uurtarief buiten contract buitenschoolse opvang: € 8,50 
 
* We rekenen voor de Kinderopvang met dagdelen van 5 uren (7.30 tot 12.30 uur en 12.30 tot 17.30 uur). Het is mogelijk om vanaf 6.30 
en/of tot 18.30 uur opvang af te nemen. Voor dit extra uur/uren geldt het tarief “buiten contract”. 
** We rekenen voor BSO vanaf het einde van de schooldag tot 17.30 uur. Het is mogelijk om tot 18.30 uur  BSO af te nemen. Voor dit extra 
uur/uren geldt het uurtarief “buiten contract”. 
***We rekenen voor VSO vanaf 7.30 tot 8.30 uur. Het is in overleg mogelijk om vanaf 6.30 uur VSO af te nemen.  

Contracten kinderopvang, BSO en VSO 

 

 48 weken (standaard): alle weken in het jaar, behalve de drie bouwvak-zomervakantieweken (volgens 
het vakantieadvies regio Noord) en de werkdagen tussen kerst en oud&nieuw. 

 40 weken: alle schoolweken volgens de jaarkalender van de basisschool waar Kinderopvang Catent is 
gevestigd. 

Niet opgenomen uren binnen een contract zijn, in overleg, flexibel inzetbaar. 
 
Een contract kan tussentijds ten allen tijde in overleg gewijzigd worden. Indien het contract voortijdig 
beëindigd wordt vindt er een verrekening plaats. De opzegtermijn van een contract is 1 maand. Er is een 
maandelijkse belastingteruggave mogelijk. 
 

Minimale afname kinderopvang 

 

De minimale afname van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 2 dagdelen per week. 1 dag bestaat uit 

2 dagdelen van elk 5 uur. Het is mogelijk om het dagdeel uit te breiden met één uur ervoor of erna. Hiervoor 

geldt het uurtarief “buiten contract”. 

Minimale afname VSO en BSO 

 VSO 
o 1 uur (7.30 tot 8.30 uur) per week. 
o Het is in overleg mogelijk om dit uur uit te breiden met één uur extra (VSO vanaf 6.30 uur). 

Hiervoor geldt hetzelfde uurtarief. 

 BSO:  
o 2,25 uur per week: 15.15 tot 17.30 uur (ma, di, do, vr groepen 5-8 en ma, di, do groepen 1-4)  
o 5,5 uur per week: 12.00 tot 17.30 uur (wo groepen 5-8 en wo, vr groepen 1-4) 
o Het is mogelijk om het dagdeel uit te breiden met één uur extra (BSO tot 18.30 uur). Hiervoor 

geldt het uurtarief “buiten contract” 

 
 


