
Tarieven en pakketten 
JKC Bonifatius 

Dokkum 

 WELKOM OUDERS 

In dit overzicht informeren wij u 

over de tarieven en kosten van 

onze opvang per 1 januari 2021. 

We gaan kort in op de wijzigin-

gen in de tarieven en in de kin-

deropvangtoeslag in 2021. Heeft 

u vragen of wilt u wijzigingen 

doorgeven naar aanleiding van 

deze tarieven dan kunt u terecht 

bij onze medewerkers van de  

KlantWijzer via 035-5826035 of 

planning@eigen-en-wijzer.nl  

 

 

 

TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Uurtarief in 2021  
Schoolweken: 14.00 -18.30u 
Vakantieweken:  08.15 -18.30u 

 Tot 18.30u 

Voordeelpakket 52wk  €7,34 

48-Wekenpakket €7,57 

Schoolpakket 40wk  €7,99 

Flexpakket - middag/hele dag €9,99 

Vakantiepakket - 6 of 8 dagen €8,30 6dgn | €8,10 8dgn 

 
WAT ZIJN UW  
NETTO KOSTEN?  

Met onze rekentool op de web-
site weet u het direct!  

Daarnaast is het mogelijk een 
offerte te laten maken of om 
onze KlantWijzer  
medewerkers te vragen naar 

een berekening op maat.   

 
Bel 035-5826035 of mail plan-
ning@eigen-en-wijzer.nl 

2021 

 07.30-18.30u 07.30-14.15u 07.30-12.00u 

Voordeelpakket 52wk  €8,39 €8,60 €8,81 

Schoolpakket 40wk €8,83 €9,04 €9,25 

Flexpakket €9,57   

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag  €8,46 €8,46 

Vanaf €0,34  Vanaf €0,34  Peuteropvang met gemeente toeslag   

TARIEVEN VROEGE START  

Uurtarief in 2021 | Inclusief ontbijt 

07.30 - 08.15u.  

 

 

Vroege start 40/48/52wk  €8,30 

TARIEVEN DAGOPVANG/PEUTEROPVANG  
Uurtarief in 2021 | Dagopvang 0-4 jr: 40wk/52wk/flex  | Peuteropvang 2-4jr 40wk  

https://www.eigen-en-wijzer.nl/rekentool/


WAT ZIJN UW NETTO KOSTEN?  

Gebruik onze rekentool op de website!  

www.eigen-en-wijzer.nl/rekentool/  

KINDEROPVANGTOESLAG 2021 
De overheid indexeert  de kinderopvangtoeslag  in 2021 
met 3,5%. Per 1 januari 2021 zijn  
de uurtarieven waarover de overheid  
kinderopvangtoeslag uitbetaalt als volgt; 

• Dagopvang: €8,46 (2020: €8,17) 

• BSO: €7,27 (2020: €7,02) 
De indexering van de inkomens in de  
kinderopvangtoeslagtabel is 2,07%.  
 
Uw kinderopvangtoeslag loopt automatisch door  
in 2021 wanneer u in het afgelopen jaar  
kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Wij  
adviseren u de nieuwe tarieven en eventuele andere wijzi-
gingen voor 1 februari 2021 door te geven aan  
de Belastingdienst. Dit kunt u doen via ‘Mijn  
toeslagen’ op de website www.toeslagen.nl.  
 
Begin december ontvangt u van ons een overzicht met de 
uren en kosten van de opvang in 2021 die u kunt gebrui-
ken bij het doorgeven van de wijzigingen. 

OPVANGDAGEN EXTRA AANVRA-
GEN / WIJZIGEN / RUILEN 
Het structureel afnemen van een extra dag vraagt u tele-
fonisch aan bij onze medewerkers van de  
KlantWijzer via 035-5826035. Wanneer de afname van 
een extra dag mogelijk is, ontvangt u een  
bevestiging per e-mail met als bijlage een  
aangepaste urenopgave.  
 
Het opzeggen van een opvang dag geeft u per  
e-mail door via planning@eigen-en-wijzer.nl.  
Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. U  
ontvangt een bevestiging van de opzegging per  
e-mail met als bijlage een aangepaste urenopgave. 
 
Incidenteel (a.g.v. ziekte of afwezigheid) kan een  
vaste opvang dag worden geruild binnen 4 weken. Zolang 
de COVID-19 maatregelen van kracht zijn is deze termijn 
verlengd tot 8 weken, tot nader bericht. Een extra dag kan 
worden aangevraagd via de  
Ouderapp. De pedagogisch medewerker controleert of er 
beschikbaarheid is om aan uw verzoek te  
voldoen en bevestigt dit via de OuderApp.  
 
Meer informatie over het wijzigen van dagen, het  
afnemen van extra dagen en tijdelijke richtlijnen is te le-
zen op onze website:  
www.eigen-en-wijzer.nl/opvangdagen-wijzigen  

KOSTENSTIJGING 2021 
De belangrijkste oorzaak voor de tariefstijging is  
de stijging van onze personeelskosten. Deze gaan  
omhoog als gevolg van cao-afspraken, verhoging premie 
pensioenen en de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. 
 
We hanteren in 2021 een COVID-19 opslag van  
0,5%. Deze opslag is ter dekking van de extra  
personele  kosten a.g.v. COVID-19 maatregelen.  
Op dit moment zetten we extra personeel in om  
pedagogisch medewerkers te vervangen die  
vanwege gevolgen testbeleid, quarantaine of ziekte niet 
mogen/kunnen werken. Deze toeslag geldt voor heel 
2021 en wordt verrekend in de tarieven voor 2022 mits 
alles rondom COVID-19 weer  
genormaliseerd is. 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/rekentool/
http://www.toeslagen.nl
https://www.eigen-en-wijzer.nl/opvangdagen-wijzigen


 VOORDEELPAKKET 
52wk opvang incl.  

vakanties en  
studiedagen. 

48-WEKENPAKKET 
48wk opvang incl.  

vakanties en  
studiedagen. 

SCHOOLPAKKET 
40wk opvang, excl. 

vakanties en  
studiedagen. 

VAKANTIEPAKKET 
Stel uw eigen opvang 

samen tijdens  
schoolvakanties. 

FLEXPAKKET 
Stel uw eigen  

opvang samen op 
basis van  

beschikbaarheid. 

VROEGE  
START 

Opvang voor 
schooltijd 

Basis garanties BSO. 
      

Opvang op een vaste 
plek, op een vaste 
dag. 

      

Opvang tijdens  
schoolweken     in overleg 

 

Opvang tijdens  
schoolvakanties    keuze in overleg 

 

Opvang tijdens  
studiedagen.     in overleg  

Incl. ontbijt       
 €7,34 

tot 18.30u 
 

 
 

€7,57 
tot 18.30u 

 
 

€7,99 
tot 18.30u 

 

€8,10 - 8dgn 
€8,30 - 6dgn 

€9,99 €8,30 

PAKKETTEN EN TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Ongeacht het door u gekozen BSO pakket geven wij kinderen en ouders een aantal  
basis garanties: 

 Een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan. 

 Professionele en betrokken pedagogisch medewerkers (met MBO/HBO/WO achtergrond). 

 Ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen op basis van een heldere pedagogische visie, met behulp van 
gerenommeerde methodes 

 Uitdagende activiteiten gericht op ontwikkeling, afgewisseld met momenten van rust waarbij kinderen mogen 
kiezen. 

BESTE KEUS! 



VOORDEELPAKKET 

52wk 

 

 

• Het BSO voordeelpakket biedt opvang tijdens de school- en  
vakantieweken, inclusief studiedagen. 

• Binnen het voordeelpakket kunt u tijdens de schoolvakanties dagen ruilen binnen de  
betreffende schoolvakantie op basis van beschikbaarheid. 

• Het overstappen naar het schoolpakket (vanuit voordeelpakket) kan alleen op 1 januari  
en bij de start van het nieuwe schooljaar.  

• Het overstappen naar het voordeelpakket (vanuit schoolpakket) kan per direct. 

48-WEKENPAKKET 

52wk 

• Bij het 48-wekenpakket heeft u opvang tijdens de schoolweken en 8 weken vakantie inclusief de 
studiedagen. Dit pakket is exclusief de opvang tussen Kerst en Nieuwjaar.  

• Opvang wordt ingepland in overleg met de locatie.  

• Het overstappen naar het 48-wekenpakket (vanuit voordeelpakket) kan alleen op  
1 januari en bij de start van het nieuwe schooljaar.  

• Het overstappen naar het 48-wekenpakket (vanuit schoolpakket) kan per direct. 

SCHOOLPAKKET 

40wk 

• BSO tijdens de 40 schoolweken. Exclusief studiedagen.  

• Het overstappen naar het schoolpakket (vanuit voordeelpakket) kan alleen op 1 januari  
en bij de start van het nieuwe schooljaar.  

• Het overstappen naar het voordeelpakket (vanuit schoolpakket) kan per direct. 

VAKANTIEPAKKET 

6dgn of 8dgn 

• Bij een vakantiepakket (6 dagen of 8 dagen) bepaalt u zelf op welke dag en in welke  
vakantie u de dagen inzet, op basis van beschikbaarheid. Dagen vraagt u aan via de  
OuderApp. Hier ziet u tevens uw tegoed.  

• De minimale afname van het vakantiepakket is 12 maanden. 

FLEXPAKKET • U bepaalt zelf wanneer u BSO nodig heeft, waarbij u niet bent gebonden aan een vaste dag.  

• Flexibele opvang is alleen mogelijk indien er plaatsen beschikbaar zijn. 

VROEGE START • Vroege start kiest u voor alleen schoolweken, alleen vakantieweken of beide. 

• Vroege start is inclusief ontbijt.  

• Binnen het voordeelpakket en schoolpakket betaalt u het uurtarief van het betreffende pakket.  

TOELICHTING 

 De BSO is tijdens schoolweken geopend van sluitingstijd school tot 18.30u. 

 Tijdens vakanties is de BSO geopend van 08.15 - 18:30u.  

 Vroege start is tijdens school– en vakantieweken van 07.30-8.15u.  

 Bij BSO hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 70% van het aantal gewerkte uren van de 

minst werkende partner. Via www.toeslagen.nl kunt u bij de Belastingdienst  

kinderopvangtoeslag aanvragen. 

 De uren en het tarief zijn gebaseerd op 40wk, 48wk of 52wk. 

 Indien u incidenteel een extra dag(deel) nodig heeft, dan neemt u dit af tegen het tarief van het  

afgenomen pakket. Deze wordt samen met de maandelijkse factuur in rekening gebracht. 

 U ontvangt iedere maand een factuur (voor de daarop volgende maand) die middels automatische incasso 

wordt geïncasseerd. 

 Sluitingsdagen 2021: Nieuwjaarsdag (1 januari) 2de Paasdag (5 april), Koningsdag (27 april),  

Hemelvaartsdag (13 mei), 2de Pinksterdag (24 mei). 

 Dagen dat alle locaties om 17.00 uur sluiten: Kerstavond (24 december) en Oudejaarsdag  

(31 december). 

BESTE KEUS! 

http://www.toeslagen.nl


 DAGOPVANG VOOR-
DEELPAKKET 

52wk, met  
kinderopvangtoeslag 

DAGOPVANG SCHOOL-
PAKKET 
40wk, met  

kinderopvangtoeslag 

DAGOPVANG 
FLEXPAKKET 

PEUTERPAKKET 
40wk,  met  

kinderopvangtoeslag 

PEUTERPAKKET 
40wk,  met  

gemeentetoeslag 

Basis garanties       

Garantieopvang op een vaste 
plek en een vaste dag 

     

Luiers en verzorging      

 €8,39 tot 18.30u 
€8,60 tot 14.15u 
€8,81 tot 12.00u 

€8,83 tot 18.30u 
€9,04 tot 14.15u 
€9,25 tot 12.00u 

 

€9,57 €8,46 Vanaf €0,34 
inkomensafhankelijk 

PAKKETTEN EN TARIEVEN PEUTEROPVANG 2 - 4 jaar 
en KINDERDAGOPVANG 0 - 4 jaar  

Ongeacht het door u gekozen Peuter- of Kinderdagopvang pakket geven wij kinderen en ouders  
een aantal basis garanties: 

 Een veilige plek voor uw kind waar zorg en individuele aandacht voorop staan. 

 Professionele en betrokken medewerkers (met MBO/HBO/WO achtergrond). 

 Opvang volgens een vast dagritme met leeftijdsgebonden en groep overstijgende activiteiten. 

 Frisse moderne groepsruimtes met voldoende buitenspeelruimte. 

 Voorbereid naar de basisschool. 

 Gegarandeerd plek op onze buitenschoolse opvang bij 4 jaar. 

DAGOPVANG 
VOORDEELPAKKET 

52wk met kinderopvangtoeslag 

• Kinderdagopvang 0-4 jaar, tijdens 52 weken 

• Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen  

• Inclusief luiers en verzorging, exclusief flesvoeding 

DAGOPVANG 
SCHOOLPAKKET 

40wk met  
kinderopvangtoeslag 

• Kinderdagopvang 0-4 jaar, tijdens 40 schoolweken 

• Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen  

• Inclusief luiers en verzorging, exclusief flesvoeding 

PEUTEROPVANG  
met kinderopvangtoeslag of ge-

meentetoeslag 

 

• Peuteropvang 2-4 jaar, tijdens de 40 schoolweken.  

• Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen  

• Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in  
aanmerking voor gemeente toeslag.  

• Inclusief luiers en verzorging. 

FLEXPAKKET • U bepaalt zelf wanneer u opvang nodig heeft, waarbij u niet bent  
gebonden aan een vaste dag.  

• Flexibele opvang is alleen mogelijk indien er plaatsen beschikbaar zijn.  

• Inclusief luiers en verzorging, exclusief flesvoeding 

http://www.toeslagen.nl
http://www.toeslagen.nl
http://www.toeslagen.nl


TOELICHTING 
 

 De openingstijden zijn voor de peutergroep van 08.30 - 12.30u tijdens 40 schoolweken.  

 Kinderdagopvang is geopend van 07.30 - 12.00/18.00,18.30u tijdens 52wk of 40wk.  

 Indien u incidenteel een extra dag(deel) nodig heeft, dan neemt u dit af tegen het tarief van het  
afgenomen pakket. Deze wordt samen met de maandelijkse factuur in rekening gebracht. 

 U ontvangt iedere maand een factuur (voor de daarop volgende maand) die middels automatische incasso 

wordt geïncasseerd. 

 Sluitingsdagen 2021: Nieuwjaarsdag (1 januari) 2de Paasdag (5 april), Koningsdag (27 april),  

Hemelvaartsdag (13 mei), 2de Pinksterdag (24 mei). 

 Dagen dat alle locaties om 17.00 uur sluiten: Kerstavond (24 december) en Oudejaarsdag  

(31 december). 

Met vragen kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 17.30u terecht bij de afdeling KlantWijzer 

035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl  

 

 

KINDEROPVANGTOESLAG 
Bij peuteropvang hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal ge-

werkte uren van de minst werkende partner. Dit betekent dat u een minimaal arbeidsurencontract nodig 

heeft om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. De belastingdienst gaat uit van het aantal 

uren opvang op jaarbasis, inclusief de uren vakantieopvang. Via www.toeslagen.nl kunt u 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Wij brengen de totale opvangkosten bij u in rekening. De  

kinderopvangtoeslag ontvangt u terug via de belastingdienst. Uw netto kosten zijn de gefactureerde kos-

ten minus de ontvangen kinderopvangtoeslag.  

GEMEENTE TOESLAG 

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor gemeente toeslag. Op 
basis van uw toetsingsinkomen wordt uw ouderbijdrage bepaald. Wij brengen deze ouderbijdrage bij u in 
rekening en wij ontvangen de gemeente toeslag rechtstreeks via de gemeente.  

Onze medewerkers van de KlantWijzer geven u graag meer inzicht middels een berekening op maat: 
035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl  

mailto:planning@eigen-en-wijzer.nl
http://www.toeslagen.nl
mailto:planning@eigen-en-wijzer.nl

