
Mogelijkheden  
andere schooltijden 



Kinderdagverblijf (KDV) 0-4 jaar 

• Huidige opvangmogelijkheden:  
• Hele dag 7:30 – 18:00 uur 

• Ochtend 7:30 – 13:00 uur 

• Middag 12:30 – 18:00 uur 

• Verlengde opvang vanaf 6:30 uur of 7:00 uur 

• Andere schooltijden: 
• 5 gelijke dagen model  ochtend van 7:30 tot 

bijvoorbeeld 14:15 uur als extra optie 

• Aangepaste schooltijden  geen wijzigingen 



Ontwikkelingsgerichte kinderopvang 
(OKI) 2-4 jaar 

• Huidige opvangmogelijkheden:  
• Maandagochtend met donderdagmiddag 

• Dinsdagochtend met donderdagochtend 

• Dinsdagmiddag met vrijdagochtend 

• Eventueel aangevuld met verlengde opvang tot 12 uur 

 

• Andere schooltijden: 
• 5 gelijke dagen model of aangepaste schooltijden  

Middagopvang vanaf begin schooltijd en tot einde schooltijd. 

• Optie is middagopvang naar ochtend verplaatsen (b.v. 
dinsdagmiddag of donderdagmiddag wordt 
woensdagochtend) 



Buitenschoolse opvang (BSO) 4-13 jaar 

• Huidige opvangmogelijkheden:  
• VSO (voorschoolse opvang) 7:30 – 8:45 uur 
• NSO (naschoolse opvang) 15:30 – 18:30 uur 
• Flexibele uren (zelf je uren bepalen tegen een hoger 

uurtarief 

• Andere schooltijden: 
• vakantieopvang en flexibele opvang geen wijzigingen 

noodzakelijk 
• 5 gelijke dagen model  NSO van bijvoorbeeld 14:15 – 

18:30 uur of 14:15 – 17:00 uur (toelichting). 
• Aangepaste schooltijden  NSO van bijvoorbeeld 15:00 – 

18:30 uur, TSO van 12:00 – 13:00 en VSO van bijvoorbeeld 
7:30 – 8:30 uur 

• Woensdagen en vrijdagen 



5 gelijke dagen model versus 
BSO 

 

• Meer tijd voor gerichte activiteiten/ workshops 
(vanwege langere opvangtijden). 

• Meer inzet talenten medewerkers (sport, 
creativiteit, muziek, cultuur, natuur enz.). 

 

Aangepaste schooltijden versus 
BSO 

 

• Geen wijziging ten aanzien van huidige 
opvangvorm 

 

 
 
 

 



Kinderopvangtoeslag 

• Afhankelijk van gezamenlijk inkomen 
• 70% minst werkende partner (24 uur = 17 uur opvang) 

 

Overzicht 
Afname 1 NSO per week gebaseerd op modaal inkomen (± € 35500,-) 

   begin eind uur/ week uur/ jaar uur/ maand uurprijs maand prijs Toeslag eigen bijdrage 

Huidig 15:30 18:30   3   120     10   €    6,99   € 69,90   € 53,-   €  16,90  

5 gelijke dagen 
tot 17:00 uur 

14:15 17:00   2,75   110     9   €    6,99   € 62,91  € 48,-   €  14,91  

5-gelijke dagen 
tot 18:30 uur 

14:15 18:30   4,25  170    14  €    6,99   € 97,86  € 75,-  € 27,86 

Huidig 
aangepast 

15:00 18:30   3,5   140     11,67   €    6,99   € 81,55  € 64,-   €  17,55  



Vragen 

Meer informatie 

Ruben Wijnen tel: 06-16197362 

 

Info@kienderbenkske.nl  

www.kienderbenkske.nl  

mailto:Info@kienderbenkske.nl
http://www.kienderbenkske.nl/

