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Beste ouders van Bso Natuurlijk, 
 
De nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ( Wet IKK) bevat meerdere nieuwe 
kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Uit de jaarcijfers van 2018 en halfjaarcijfers 2019 blijkt 
Dat de te nemen maatregelen de afgelopen twee jaar tot extra kosten geleid hebben. De meeste 
Kinderopvangorganisaties hebben de prijzen in de afgelopen twee jaar al extra verhoogd. 
Bso Natuurlijk zal voor komend jaar de prijs verhogen om aan alle wettelijke eisen te voldoen, 
de kwaliteit van de opvang te waarborgen en om de continuïteit van Bso Natuurlijk te waarborgen. 
 
 
Bijgaand een overzicht van de nieuwe tarieven die per 1 september 2019 ingaan voor de 
verschillende contractvormen die door Bso Natuurlijk worden aangeboden. 
 
Tarieven buitenschoolse opvang per 1 september 2019: 
 
Alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen. 
Het uurtarief is inclusief het van school brengen en halen. Het brengen naar sport accommodatie  
is kosteloos maar alleen als de planning dit toelaat. 
 
Het maximumtarief voor de kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang voor 2019 
bedraagt € 6,89 en onlangs bekend gemaakte voorlopig tarief 2020  voor buitenschoolse opvang 
bedraagt € 7,02. 
 
In combinatie met verplichte afname meer uren zal de prijsstijging door de teruggaaf 
kinderopvangtoeslag voor ouders) afhankelijk van het inkomen netto lager zijn. 
Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag verwijs ik u naar de website van de 
belastingdienst. U kunt een proefberekening maken van uw situatie met behulp van 
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  om te beoordelen wat voor u de meest gunstige 
contractvorm is. Ons LRKP-nr : 581010863 
 
 

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 september 2019: 

 

Bso Natuurlijk schoolweken contract: 

Uurprijs: € 7,20 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/


Uren opvang ma/di/do, afhankelijk van het continue rooster school: 

- 12.45- 17.30   ( 13.00 school uit),   dagdeel 4.75 uren. 

- 13.45- 17.30   ( 14.00 school uit),   dagdeel 3.75 uren. 

- 14.00- 17.30   ( 14.15 school uit),   dagdeel 3.50 uren. 

- 14.15- 17.30   ( 14.30 school uit),   dagdeel 3.25 uren. 

Uren opvang woe/vrij, afhankelijk van het continue rooster school: 

- 12.45- 17.30   ( 13.00 school uit),  dagdeel 4.75 uren. 

- 13.45- 17.30   (  14.00school uit),  dagdeel 3.75 uren. 

- 14.00- 17.30  ( 14.15  school uit) , dagdeel 3.50 uren. 

- 14.15- 17.30  ( 14.30 school uit ) , dagdeel 3.25 uren. 

Vanaf 17.30-18.30 geldt het opvangtarief van € 8,36. 

Ziek melden wordt doorberekend. 

Ruildagen onbeperkt, mits er plaats is. 

Compenseren en/of een extra dag afnemen tegen hetzelfde tarief. 

Studiedag reserveren uiterlijk een week vooraf, geldt het contract tarief. 

Bso Natuurlijk flexibel contract: 

Uurprijs: € 8,36 

Kiezen voor wisselende dagen. 

U betaalt alleen wat u afneemt, hier is geen minimum afname aan gekoppeld. 

U dient uiterlijk een week vooraf de gewenste opvangdagen door te geven. 

U dient ook uiterlijk een week vooraf opvangdagen af te melden. Het niet 

 afmelden van dagen wordt doorberekend. 

Ziekmelden wordt doorberekend. 

Bso Natuurlijk vakantiecontract: 

Het vakantiecontract geldt voor alle schoolvakanties( voorjaarsvakantie, meivakantie, 

herfstvakantie , zomervakantie en kerstvakantie. 

U betaalt alleen wat u afneemt tegen het uurtarief van € 8,36. 

Ouders die een vakantiecontract combineren met een schoolweken contract betalen 



voor de uren van de korte schoolvakanties( voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie 

en kerstvakantie), het uurtarief van het school weken contract. 

Voor het Bso Natuurlijk vakantiecontract wordt gebruik gemaakt van een vakantieformulier. 

Voor de aanvraag van deze dagen gelden de voorwaarden die op het formulier staan  

vermeld. 

Bso Natuurlijk VSO contract:  

Uurprijs: € 8,36 ( voor VSO  schoolweken contract en VSO flexibel). 

U betaalt alleen wat u afneemt. 

Bij dit pakket kunt u ook compenseren en/of extra dag afnemen tegen hetzelfde tarief. 

Ruilen is onbeperkt, mits er plaats is. 

U dient uiterlijk een week vooraf de gewenste opvangdagen door te geven. 

U dient ook uiterlijk een week vooraf opvangdagen af te melden. Het niet op tijd 

afmelden van dagen wordt doorberekend. 

                                                       
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Margot Wiggers 
Bso Natuurlijk 
 
 
 
 
 


