
LRK nummer KDV – 185 738 527, LRK nummer BSO – 474 207 018 

Per 1 januari 2023 hanteert ‘t Krobbehiem de volgende tarieven:  

 

Uurtarief opvang: 49 weken contract KDV € 8,97 

Uurtarief opvang: 41 weken contract KDV € 9,22 

 

Uurtarief opvang: 49 weken contract BSO € 7,72 

Uurtarief opvang: 41 weken contract BSO € 7,97 

 

Uurtarief flexibele opvang en extra dagen, verlening dag KDV/BSO € 9,97 

 
 

Berekeningen contracten zijn als volgt: 
 
KDV-49 weken contract:  stap 1: 49 x het aantal af te nemen uren= aantal uren per jaar 
    stap 2: aantal uren per jaar: 12 maanden= aantal uren per maand 
    stap 3: aantal uren per maand x € 8,97 = maandbedrag 
 
KDV-41 weken contract: stap 1: 41 x het aantal af te nemen uren= aantal uren per jaar 
    stap 2: aantal uren per jaar : 12 maanden= aantal uren per maand 
    stap 3: aantal uren per maand x € 9,22 = maandbedrag 
 
BSO-49 weken contract:  stap 1: 41 x het aantal af te nemen uren= aantal uren per jaar  
(BSO met vakantieopvang)   stap 2: aantal uren per jaar : 12 maanden= aantal uren per maand = A 
    stap 3: 8 x het aantal af te nemen uren= aantal uren per jaar  
                stap 4: aantal uren per jaar : 12 maanden= aantal uren per maand = B 
    stap 5: A + B = totaal aantal uren per maand x € 7,72 = maandbedrag 
 
 BSO-41 weken contract: stap 1: 41 x het aantal af te nemen uren= aantal uren per jaar 
    stap 2: aantal uren per jaar : 12 maanden= aantal uren per maand 
    stap 3: aantal uren per maand x € 7,97 = maandbedrag 
 
LET OP: U BETAALT 12 MAANDEN LANG HETZELFDE MAANDBEDRAG, extra dagen worden extra berekend.  
 
Voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat de rijksnorm is vastgesteld op € 8,97. 
Voor de kinderen van 4-12 jaar geldt dat de rijksnorm is vastgesteld op €7,72. 
 

Waarom rekenen we met 49 weken? Het jaar heeft 52 weken, wij zijn 2 weken in de zomervakantie dicht en 
een week tussen kerst en oud en nieuw. Hier betaalt u dus niet voor. 
Waarom rekenen we met 41 weken? Het jaar heeft 52 weken min de weken die bij vakantie’s 2023 staan, 
en dan kom je op 41 weken. 
 

Gesloten dagen 2023: (deze dagen kunnen niet in het urenpotje) 
10 april: 2de Paasdag - maandag 
27 april: Koningsdag - donderdag 
18 mei: Hemelvaart - donderdag 
29 mei: Pinkstermaandag 
07 augustus t/m 18 augustus, week 32 en 33, de 2 middelste weken van de zomervakantie (Noord) 
25 december t/m 1 januari, week 52, tussen kerst en oud en nieuw 
 

Vakantie’s 2023 (11 weken) 
Kerstvakantie:   t/m 6 januari 2022 (= 1week) 
Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2022 (= 1week) 
Meivakantie:   1 mei t/m 5 mei (= 1week) Let op!! Wanneer u nog een week opvang nodig hebt, 
   vraag dit dan op tijd extra aan, of heeft u geen opvang nodig, meldt dan op tijd af!! 
Zomervakantie:  24 juli  t/m 1 september (= 6 weken) 
Herfstvakantie:  23 oktober t/m 27 oktober (= 1week) 
Kerstvakantie:   25 december t/m 5 januari 2024 (= 1week) 


