
Tarievenoverzicht 2021

Kinderopvang 0-4 jaar
De tarieven die u hier ziet zijn bruto bedragen. Een groot deel van de kosten kunt

u terugkrijgen van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. 
Op www.pluskinderopvang.nl vindt u een rekentool waarmee u eenvoudig een           

indicatie van uw netto kosten kunt berekenen. 

Dagdeel Opvangtijden per dag Uren per dag Bruto uurtarief Uren per maand Bruto maandtarief

Hele dag 07.30 - 18.15 uur 10,75 € 8,50 46,58 € 395,93

Ochtend 07.30 - 13.00 uur 5,5 € 8,50 23,83 € 202,56

Middag 12.45 - 18.15 uur 5,5 € 8,50 23,83 € 202,56

52-weken pakket

Met het 52-weken pakket bent u verzekerd van opvang in schoolvakanties
Onze tarieven zijn inclusief luiers, eten & drinken
Ons uurtarief blijft gelijk ongeacht of u een hele of halve dag opvang afneemt
Dagdelen zijn onbeperkt te ruilen (in overleg en mits de groepsgrootte dit toe laat)
Opvang vanaf 07.00 uur behoort tot de mogelijkheden
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48-weken pakket
Dagdeel Opvangtijden per dag Uren per dag Bruto uurtarief Uren per maand Bruto maandtarief

Hele dag 07.30 - 18.15 uur 10,75 € 8,74 43 € 375,82

Ochtend 07.30 - 13.00 uur 5,5 € 8,74 22 € 192,28

Middag 12.45 - 18.15 uur 5,5 € 8,74 22 € 192,28

Met het 48-weken pakket heeft u opvang tijdens schoolvakanties, uitgezonderd 4 vakantieweken
Onze tarieven zijn inclusief luiers, eten & drinken
Ons uurtarief blijft gelijk ongeacht of u een hele of halve dag opvang afneemt
Dagdelen zijn onbeperkt te ruilen (in overleg en mits de groepsgrootte dit toe laat)
Opvang vanaf 07.00 uur behoort tot de mogelijkheden
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40-weken pakket
Dagdeel Opvangtijden per dag Uren per dag Bruto uurtarief Uren per maand Bruto maandtarief

Hele dag 07.30 - 18.15 uur 10,75 € 9,00 35,8 € 322,20

Ochtend 07.30 - 13.00 uur 5,5 € 9,00 18,33 € 164,97

Middag 12.45 - 18.15 uur 5,5 € 9,00 18,33 € 164,97

07.30 uur - einde 
basisschooltijd

€ 9,00

Met het 40-weken pakket  heeft u alleen opvang tijdens schoolweken
Onze tarieven zijn inclusief luiers, eten & drinken
Ons uurtarief blijft gelijk ongeacht of u een hele of halve dag opvang afneemt
Dagdelen zijn onbeperkt te ruilen (in overleg en mits de groepsgrootte dit toe laat)
Opvang vanaf 07.00 uur behoort tot de mogelijkheden
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Peuteropvang (peuterspeelzaalwerk) 
Peuteropvang is er voor alle peuters van 2-4 jaar. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor een teruggave van de 
Belastingdienst en betaalt u slechts een gedeelte van de kosten. Bent u éénverdiener of heeft u geen inkomen, dan komt u in aanmerking voor 
een tegemoetkoming vanuit de gemeente, afhankelijk van uw inkomen.

Dagen Breng- en haaltijden Opvangtijden per dag Bruto uurtarief Bruto maandtarief

1 ochtend per week 
= 13,33 uur per maand

8.30 uur
12.15-12.30 uur

08.30 - 12.30 uur € 8,50 € 113,31

2 ochtenden per week
= 26,67 uur per maand

8.30 uur
12.15-12.30 uur

8.30 - 12.30 uur € 8,50 € 226,67

Heeft u  een VVE indicatie voor uw kind, dan heeft u (ongeacht of u recht heeft op toeslag of niet) naast de aangeboden uren recht op 2 extra gratis 
dagdelen opvang van uw peuter.

Tarieven zijn inclusief drinken, fruit en een gezonde lunch, maar exclusief luiers
U neemt 40 weken peuteropvang af (alleen tijdens schoolweken)
De kosten worden omgerekend naar een maandbedrag verdeeld over 12 maanden
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Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Dagdeel Opvangtijden per dag Uren per dag Bruto uurtarief Uren per maand Bruto maandtarief

Lange middag 12.00 - 18.15 uur 6,25 € 7,96 28 € 222,88

Korte middag - einde basisschooltijd + 
3 uur 

- einde basisschooltijd + 
3,5 uur 

- einde basisschooltijd + 
4 uur 

-einde basisschooltijd tot 
18:15 uur

3

3,5

4

€ 7,96

€ 7,96

17,16

18,83

20,49

€ 136,59

€ 149,89

€ 163,10

Voorschoolse 
opvang

07.30 - 08.30 uur 1 € 8,27 3,33 € 27,54

48-weken pakket

Met het 48-weken pakket heeft u tijdens schoolvakanties opvang, uitgezonderd 3 (aaneengesloten) weken in de zomervakantie en 1 week in een 
overige schoolvakantie
Ons uurtarief blijft gelijk ongeacht of u een hele of halve dag opvang afneemt
Dagdelen zijn onbeperkt te ruilen (in overleg en mits de groepsgrootte dit toe laat)
Opvang vanaf 07.00 uur behoort tot de mogelijkheden
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40-weken pakket
Dagdeel Opvangtijden per dag Uren per dag Bruto uurtarief Uren per maand Bruto maandtarief

Lange middag 12.00 - 18.15 uur 6,25 € 8,27 20,83 € 172,26

Korte middag - einde basisschooltijd + 
3 uur 

- einde basisschooltijd + 
3,5 uur 

- einde basisschooltijd + 
4 uur 

-einde basisschooltijd tot 
18:15 uur

3

3,5

4

€ 8,27

€ 8,27

10

11,67

13,33

€ 82,70

€ 96,51

€ 110,24

Voorschoolse 
opvang

07.30 - 08.30 uur 1 € 8,27 3,33 € 27,54

Met het 40-weken pakket heeft u alleen opvang tijdens schoolweken
Ons uurtarief blijft gelijk ongeacht of u een hele of halve dag opvang afneemt
Dagdelen zijn onbeperkt te ruilen (in overleg en mits de groepsgrootte dit toe laat)
Opvang vanaf 07.00 uur behoort tot de mogelijkheden
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Dagdeel Opvangtijden per dag Uren per dag Bruto uurtarief Uren per maand Bruto maandtarief

Lange middag 12.00 - 18.15 uur 6,25 € 7,30 31,58 € 230,53

Korte middag - einde basisschooltijd + 
3 uur 

- einde basisschooltijd + 
3,5 uur 

- einde basisschooltijd + 
4 uur 

-einde basisschooltijd tot 
18:15 uur

3

3,5

4

€ 7,30

€ 7,30

20,75

22,41

24,08

€ 151,48

€ 163,59

€ 175,78

Voorschoolse 
opvang

07.30 - 08.30 uur 1 € 8,27 3,33 € 27,54

52-weken pakket

Met het 52-weken pakket bent u verzekerd van opvang in schoolvakanties
Ons uurtarief blijft gelijk ongeacht of u een korte of lange middag afneemt
Dagdelen zijn onbeperkt te ruilen (in overleg en mits de groepsgrootte dit toe laat)
Opvang vanaf 07.00 uur behoort tot de mogelijkheden
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Meer informatie?
Heeft u vragen over onze diensten of tarieven? 
Neem gerust contact met ons op via info@pluskinderopvang.nl 
of telefonisch via 0522-726 800. 
We bespreken graag samen met u de mogelijkheden.

U vindt ons in de volgende kindcentra:

Extra Services

.

Kindcentrum 0-12

Engelgaarde 31
7943 LD Meppel

KP.-Laan 20 
7943 CV Meppel

Catharinastraat 7,9 en 13 
7941 JD Meppel

Heidelaan 1 
7921 EA Zuidwolde

Hoofdweg 136 
8383 EK Nijensleek 

Burgemeester Haitsmalaan 7 
7948 AE Nijeveen

De Vissersingel 1 
7942 EA Meppel

Studiedagen / Margedagen
In 2021 heeft u recht op twee gratis margedagen die op uw  
contractdag vallen. Deze dagen zijn in te zetten op studiedagen die 
in de schoolgids vermeld staan. U betaalt hier niet extra voor. 
U moet uw kind voor deze dagen wel per e-mail aanmelden bij de 
locatiecoordinator.   

Schoolvrije dagen
Er zijn een aantal schoolvrije dagen in het jaar, zoals: Goede Vrijdag 
en de dag na Hemelvaart. In 2021 kunt u hier een vakantiedag voor 
inzetten. 

Flexibele vakantieopvang  
Naast een 40-schoolweken contract kunt u flexibele  
vakantieopvang (ochtend, middag, hele dag) aanvragen tegen het 
flexibele uurtarief.

Flexibele opvang KDV en BSO 

Flexibele opvang is af te nemen op aanvraag. Voor BSO geldt een 
minimale afname van 2 uur aaneengesloten. Voor KDV geldt de 
minimale afname van een dagdeel.
Het bruto uurtarief voor KDV is € 9,88 
Het bruto uurtarief voor BSO is € 9,10
Flexibele opvang wordt gefactureerd op basis van de afgenomen 
uren.
Flexibele opvang dient u aan te vragen vóór de 10e  van de maand 
(voor de aankomende maand) via het ouderportaal.
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PlusKinderopvang van 0-12 
Zuid

Gerard Doustraat 13 
7944 HD Meppel

De Vissersingel 1 
7942 EA Meppel




