
Tarieven Buitenschoolse 
opvang 2022
Deze tarieven gelden voor de buitenschoolse opvang
in alle vestigingen van Potje Knor. De maandbedragen 
worden bepaald door uw keuze en door tijden van de 
gekozen school op de gekozen dagen, zie hiervoor 
onderstaande tabel. Wij helpen u graag met uw keuze.

Een stapje vooruit
Kinderopvang Potje Knor is het gehele jaar alle werkdagen 
open van 7:00 uur tot 19:00 uur. Potje Knor zorgt voor de 
kinderen en voor de ouders. U krijgt flexibele opvang en 
lange openingstijden. Voor ouders die werken in de zorg, het 
onderwijs of in onregelmatige diensten, biedt Potje Knor 
passende contracten.

Code Product Uren per 
maand

Uurtarief Kosten per 
maand

BSO 01 BSO 12:00 - 18:30, 52 weken 33,67 € 7,88 € 265,32

BSO 02 BSO 12:30 - 18:30, 52 weken 32 € 7,88 € 252,16

BSO 03 BSO 14:00 - 18:30, 52 weken 27 € 7,88 € 212,76

BSO 04 BSO 14:30 - 18:30, 52 weken 25,33 € 7,88 € 199,60

BSO 05 BSO 14:45 - 18:30, 52 weken 24,5 € 7,88 € 193,06

VSO 01 VSO 7:30 - 8:30, 52 weken 4,33 € 7,88 € 34,12

Tarieven BSO pakketten 

Code Product Uren per 
maand

Uurtarief Kosten per 
maand

BSO 06 BSO 12:00 - 18:30, 40 weken 23,67 € 8,86 € 209,72

BSO 07 BSO 12:30 - 18:30, 40 weken 22 € 8,86 € 194,92

BSO 08 BSO 14:00 - 18:30, 40 weken 17 € 8,86 € 150,62

BSO 09 BSO 14:30 - 18:30, 40 weken 15,33 € 8,86 € 135,82

BSO 10 BSO 14:45 - 18:30, 40 weken 14,5 € 8,86 € 128,47

VSO 02 VSO 7:30 - 8:30, 40 weken 3,33 € 8,86 € 29,50

BSO 52 weken (inclusief vakantieopvang en studiedagen) vanaf einde schooltijd 
tot 18:30 uur (tijdens studiedagen en vakanties vanaf 8:30 uur en bij voorschoolse 
opvang vanaf 7:30 uur).

BSO 40 weken (inclusief studiedagen, exclusief vakantiedagen) vanaf einde 
schooltijd tot 18.30uur (tijdens studiedagen vanaf 8:30 uur en bij voorschoolse 
opvang vanaf 7:30 uur).

Code Uitbreiding Uurtarief

C1 Flexibele opvang € 10,86

BSO 20 Vervroegde of verlengde opvang € 10,86

BSO 21 Vakantieopvang of studiedag 
07:30 - 13:00 en/of 13:00 - 18:30

€ 9,83

BSO 22 Extra opvang (incidenteel) € 10.86

Uitbreiding



Tarieven buitenschoolse opvang 
Alle voorbereidingstijd, eten en drinken (met uitzondering van specifieke dieetproducten), de kosten voor 
de activiteiten en het vervoer van en naar school zijn in de prijs inbegrepen. U betaalt geen btw. Alle 
kosten komen in aanmerking voor de toeslag. De opvang start als de school uit is, daarom is uw contract 
afhankelijk van de school van uw kind. Op studiedagen, die voorafgaand aan het schooljaar zijn vastgesteld 
door school, kunt u altijd op opvang rekenen. Bij sommige contracten is deze opvang al in het aanbod 
opgenomen. Anders kan de opvang als extra opvang afgenomen worden mits u dit tijdig aan ons doorgeeft. 
Deze opvang komt ook in aanmerking voor de toeslag.

Aanbod buitenschoolse opvang
Kinderopvang Potje Knor biedt u een compleet pakket voor buitenschoolse opvang.
Wij bieden buitenschoolse opvang voor kinderen van de volgende scholen:
• De Ganzebloem
• De Beneden Beekloop
• De Dommeldal
• De Regenboog
• De Rots
• Sint Jozefschool
Kinderopvang Potje Knor organiseert diverse aantrekkelijke activiteiten voor de buitenschoolse opvang, 
zowel tijdens de schoolweken als in de vakantie.

Contracten
De buitenschoolse opvang kent de volgende contractsoorten:
• BSO 52 weken (inclusief studiedagen en vakanties)
• BSO 40 weken (inclusief studiedagen, maar exclusief vakanties)
• VSO (52 of 40 weken)
Deze contracten worden afgestemd op de schooltijden. In de vakanties en tijdens studiedagen krijgt u op-
vang op dezelfde dagen als in de schoolweken, maar dan gedurende de hele dag.
 
Contracten zijn mogelijk uit te breiden met extra opvang:
• Vervroegde opvang vanaf 7:00 uur
• Verlengde opvang tot 19:00 uur
• Flexibele opvang
• Extra opvang
• Losse vakantiedag of studiedag

Deze opvang is afhankelijk van de huidige capaciteit per locatie en gaat in overleg met 
onze medewerker kindplanning. Voor de structurele opvang ontvangt u 12 gelijke 

maandfacturen. Flexibele opvang, extra opvang en losse vakantiedagen/
studiedagen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Wet Kinderopvang
U kunt in aanmerking komen voor een kinderopvang-toeslag 

van de overheid. Die toeslag is afhankelijk van uw inkomen 
en kan oplopen tot ruim 90% van de kosten!

De toeslag voor het tweede kind is altijd hoger dan 
voor het eerste kind in de opvang. Op Toeslagen.nl 
kunt u een proefberekening maken en uw maandelijkse 
toeslag berekenen en aanvragen. Alle uren die Potje 
Knor in rekening brengt, komen in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag. Bij onderstaande tarieven is geen 

rekening gehouden met de toeslag, 
deze toeslag ontvangt u zelf. 

De tarieven worden ieder jaar 
aangepast en gaan steeds per 1 

januari in.



Vervroegde opvang
Heeft u op één of meerdere dagen opvang nodig vanaf 7:00 uur dan kunt u uw opvang mogelijk uitbreiden 
met dit product. Dit betreft een structureel product en kan niet op incidentele basis ingezet worden.

Verlengde opvang
Heeft u op één of meerdere dagen opvang nodig tot 19:00 uur dan kunt u uw opvang mogelijk uitbreiden met 
dit product. Dit betreft een structureel product en kan niet op incidentele basis ingezet worden.

Flexibele opvang
Bij deze variant krijgt u opvang per uur. U geeft per maand zelf aan wanneer u opvang wenst. U geeft dit een 
maand vooraf per mail, door via: info@potjeknor.nl. De opvangsoort kan zowel voorschools, naschools als 
vakantieopvang zijn. De maandelijkse factuur is gebaseerd op het aantal uren, dat u voor die maand opgegeven 
heeft. Bij geen afname, factureren wij 3 uur per maand. Flexibele opvang kan niet gecombineerd worden met 
vaste opvang.

Extra opvang
Heeft u plotseling extra opvang nodig, dan kunt u dit altijd aanvragen. Op basis van de huidige bezetting op 
de betreffende locatie/groep beoordelen we of we deze opvang kunnen bieden. Opvang is pas gegarandeerd 
wanneer u hiervan een bevestiging per mail ontvangt. Opvang moet minimaal één werkdag vooraf 
aangevraagd worden.

Losse vakantiedagen en studiedagen
Heeft u, mogelijk naast de opvang die u reeds afneemt, een losse vakantiedag of studiedag opvang nodig? Dan 
kan dit voor een hele of halve dag. De halve dagen zijn op basis van vaste tijdsblokken. U geeft minimaal een 
maand vooraf aan ons door welke dag u opvang nodig heeft. Wij garanderen de opvang mits wij minimaal 3 
kinderen opvang kunnen bieden op de aangevraagde dag. Alle aanmeldingen die na deze maand volgen wor-
den op basis van beschikbaarheid beoordeeld en zijn pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging per mail 
heeft ontvangen.

Toeslag belastingdienst
klik hier voor actuele tabel kinderopvangtoeslag 2022

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2022

