
 
 
Prijslijst 2023   
Kinderdagopvang  
   

Buitenschoolse opvang  

Kinderopvang Catent biedt op meerdere locaties buitenschoolse opvang aan voor kinderen in de 

leeftijd van 4-13 jaar. 

Onze standaard openingstijden zijn van 7.00 – 18.30 uur. 

Tijdens de buitenschoolse opvang is er ruimte voor vrij spel, maar worden er ook uitdagende 

activiteiten aangeboden door onze pedagogisch medewerkers. Daarnaast nemen we de tijd om 

gezamenlijk wat te eten en te drinken. 

Locatie IJsselster 

Product Beschrijving/leveringsregels Uurtarief 

BSO - 48 weken 
 

- opvang na schooltijd tijdens de schoolweken; 
- 210 schoolvrije uren/ca. 21 schoolvrije dagen per 

jaar; 
- leeftijd 4-13 jaar 
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen; 
- bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 18.30 uur 

€ 7,91 
 

BSO – 40 
schoolweken 
 

- opvang na schooltijd tijdens de schoolweken; 
- geen schoolvrije uren; 
- leeftijd 4-13 jaar 
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen; 
- bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 18.30 uur 

€ 7,91 
 

BSO – flex - opvang na schooltijd tijdens de schoolweken; 
- leeftijd 4-13 jaar 
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen; 
- bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 17.00 uur 

of later 

€ 9,85 
 

Voorschoolse 
opvang (VSO) 

- opvang voor schooltijd tijdens de schoolweken; 
- bij 40 of 48 weken  
- geen schoolvrije uren; 
- leeftijd 4-13 jaar 
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen; 
- bij opvang voor schooltijd contracttijd 07.30 uur of 

eerder; 
- bij aanvang vanaf 07.00 uur eenvoudig ontbijt 

inbegrepen. 

€ 9,48 
 

 
  
Het product VSO en één van de BSO-producten kan gecombineerd worden aangeboden.  



  
Ruildagen dienen minimaal 7 dagen voor aanvang schriftelijk aangevraagd te worden. Binnen 3 
werkdagen krijgt u een reactie. Ze worden alleen goedgekeurd als de maximale bezetting op de groep 
dit toelaat. We kunnen geen plek in de stamgroep garanderen (zie ook leveringsvoorwaarden).  
  
Schoolvrije uren dienen minimaal 14 dagen voorafgaand aan de maand van opname/inzet schriftelijk 
aangevraagd te worden. Binnen 7 dagen krijgt u een reactie. Ze worden alleen goedgekeurd als de 
maximale bezetting op de groep dit toelaat. We kunnen geen plek in de stamgroep garanderen (zie 
ook leveringsvoorwaarden).  
  
  

Kinderopvangtoeslag 2023  
 
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Wanneer u (beiden) werkzaam 
bent, studerende, een inburgeringscursus of traject volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit 
bedrag kunt u in mindering brengen op het onderstaande uurtarief. De hoogte ervan hangt onder 
andere af van je inkomen, het aantal uren dat je werkt/studeert en van het aantal kinderen dat naar 
de opvang gaat.   
  
Wat je maandelijkse netto kosten zijn, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige 
rekentool van de Belastingdienst kan je eenvoudig zelf een proefberekening maken. Wil je meer 
informatie of wil je dat wij een berekening van je maandelijkse kosten maken neem dan contact met 
ons op. Wij helpen je graag verder.   
  
Belangrijk om te weten over de kinderopvangtoeslag:   
- Maximumuurtarief dat voor vergoeding in aanmerking komt voor de dagopvang in 2023 is € 8,97  
- Maximumuurtarief dat voor vergoeding in aanmerking komt voor buitenschoolse opvang in 2023 is € 
7,72  
- maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag te krijgen   
- voor de buitenschoolse opvang kun je voor 140% van het aantal arbeidsuren (van de minst      
  werkende ouder) toeslag aanvragen;  
- voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag moet je in het bezit zijn van een DigiD.  
 


