
Opvangvormen en tarieven 2022 Locaties Monster 

Kinderopvangtoeslag
De overheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang. Op toeslagen.nl en 2samen.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in 

aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag en kunt u precies berekenen op hoeveel toeslag u recht heeft. Op 2samen.nl (onder kosten) treft u

een rekentool aan waarmee u kunt berekenen wat opvang bij 2Samen in uw geval netto kost.

Het maximale uurtarief dat door de Belastingdienst in 2022 wordt vergoed is €8,50 voor KDV en €7,31 voor BSO. 

,

Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (KDV) *

Hele Dagopvang Hele dagopvang Halve dagopvang Peuteropvang

52-weken-pakket 46-weken-pakket **

Uurtarief: 8,74€             Uurtarief: 9,78€             Uurtarief: 9,79€             Uurtarief: 8,50€                  

Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief

1 dag 47,6 416,32€         42,1 412,07€         26,0 254,54€         9,8 82,88€                

2 dagen 95,3 832,64€         84,3 824,14€         52,0 509,08€         19,5 165,75€              

3 dagen 142,9 1.248,96€      126,4 1.236,21€      78,0 763,62€         29,3 248,63€              

4 dagen 190,5 1.665,28€      168,5 1.648,28€      104,0 1.018,16€      39,0 331,50€              

5 dagen 238,2 2.081,61€      210,7 2.060,35€      130,0 1.272,70€      51,2 435,12€              

* Voor deze opvangvormen geldt in principe een minimale afname van 2 dagen per week. In overleg kan hier eventueel van worden afgeweken.

Halve dagen vervallen zodra zich daarvoor een klant voordoet die (één van) deze dagen volledig wil afnemen.

** 46-weken-pakket

Bij afname van dit pakket, wordt uw kind (op de door u afgenomen dagen) op alle weken in het kalenderjaar geplaatst en dient u uw zoon of dochter 

af te melden  in de 6 weken dat u géén opvang wenst. U ontvangt daartoe naar rato van uw contractomvang een saldo 'af-te-melden-contracturen'.

De volledige regeling vindt u op 2samen.nl en in het ouderportaal.

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (BSO)

2Samen maakt in deze tarievenlijst gebruik van richttijden waarop scholen uitgaan, te weten 15.00 uur en 12.00 uur.

Per kind wordt, op basis van de eindtijden van school, een persoonlijke overeenkomst opgesteld. 

Mochten er andere tijden gelden voor de onder- en bovenbouw, dan hanteert 2Samen in principe de tijden van de onderbouw; 

omdat de onderbouw op vrijdag vaak eerder uit is, werken wij op die dag met aanvullende opvangcontracten (z.o.z.).

In de tarieven van onze BSO is, naar rato, opvang op sluitingsdagen van school in de prijs inbegrepen; meer hierover leest u op 

2Samen.nl (over 2Samen/Plaatsingsbeleid/sluitings- en margedagen ).

Buitenschoolse opvang  'compleet' Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang 

52-weken-pakket 46-weken-pakket ** 40-weken-pakket **

Uurtarief: 8,21€             Uurtarief: 9,15€             Uurtarief: 9,21€             

Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief

1 dag 24,5 201,15€         19,0 € 173,85 12,6 115,90€         

2 dagen 49,0 402,29€         38,0 € 347,70 25,2 231,80€         

3 dagen 73,5 603,44€         57,0 € 521,55 37,8 347,70€         

4 dagen 98,0 804,58€         76,0 € 695,40 50,3 463,59€         

5 dagen 122,5 1.005,73€      95,0 € 869,25 62,9 579,49€         

Vakantieopvang 'compleet' Vakantieopvang

12 vakantieweken-pakket 6 vakantieweken-pakket **

Uurtarief: 9,19€             Uurtarief: 9,19€             

Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief

1 dag 11,9 109,51€         5,5 50,55€           

2 dagen 23,8 219,02€         11,0 101,09€         
3 dagen 35,7 328,52€         16,5 151,64€         

4 dagen 47,7 438,03€         22,0 202,18€         

5 dagen 59,6 547,54€         27,5 252,73€         

** 46-weken-pakket : opvang gedurende alle schoolweken én 6 weken schoolvakantie.

40-weken-pakket : geen opvang gedurende de vakantieweken. 

6-vakantieweken-pakket : opvang gedurende 6 weken schoolvakantie.

Losse vakantieopvang  is ook verkrijgbaar voor een aantal aaneengesloten vakantieweken tegen een uurprijs van € 10,18 . Belt u ons voor informatie!

** Neemt u voor uw kind het 46-weken-pakket af, dan staat uw kind voor alle schoolweken op de contractdagen aanwezig gepland. Tijdens de  

schoolvakantieweken staat uw kind nog niet ingepland. U dient uw kind zelf 6 schoolvakantieweken naar keuze aan te melden . Dit geldt ook voor het 

6-vakantieweken-pakket . De volledige regeling vindt u op 2Samen.nl en in het ouderportaal.

*** Bij afname van een vakantieopvang-pakket en het  40-weken-pakket , ontvangt u jaarlijks twaalf gelijke maandfacturen. 2Samen wil oneigenlijk gebruik

van dit  pakket voorkomen. Zo dient dit pakket telkens voor minimaal één jaar te worden afgenomen. Wilt u binnen het jaar opzeggen of overstappen naar een

ander pakket, dan behouden wij ons het recht voor een eventuele herberekening door te voeren. U wordt hier vanzelfsprekend op voorhand op geattendeerd.

All-in pakket

Onze tarieven zijn inclusief luiers (KDV), vers fruit, broodmaaltijden, drinken, georganiseerde activiteiten, sport, uitjes en vervoer.

2Samen is op officiële sluitingsdagen van de aan haar locaties gekoppelde basisscholen, bij minimaal 5 aanwezige kinderen, open. 

Automatische incasso

Onze tarieven zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso, de goedkoopste verwerkingswijze. Indien u niet wenst te 

betalen via automatische incasso, dan brengen wij € 1,50 administratiekosten in rekening bij de standaard maandelijkse factuur. 

Hebt u vragen? Bel ons!
Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht, wij zijn u graag van dienst! (070 - 338 55 00 / planning@2samen.nl)

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van de hierboven genoemde tarieven.

       Minimale afname van 1 jaar ***

Bij eindtijden van 15.00 en 12.00 u.

Mogelijk op woensdag en vrijdag 

Bij eindtijden van 15.00 en 12.00 u. Bij eindtijden van 15.00 en 12.00 u.

op woe. van 8.45 - 12.30 uur

bij 2Vliegers van 8.45 - 11.45 uur



Tarieven verlengde openingstijden 2022 Locaties Monster 

Onze kinderdagverblijven zijn standaard geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. Onze BSO's zijn standaard 

geopend vanaf dat de school uitkomt tot 18.00 uur en tijdens de schoolvakanties van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Onderstaande prijzen gelden voor opvang buiten de hierboven genoemde tijden.

Verlengde openingstijden Voorschoolse opvang (VSO)

vóór 7.00 of na 18.00 (half uur)

Uurtarief: 9,18€                      Uurtarief: 8,21€                        

Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief

1 dag 2,1 19,65€                   4,9 40,02€                     

2 dagen 4,3 39,29€                   9,8 80,05€                     

3 dagen 6,4 58,94€                   14,6 120,07€                   

4 dagen 8,6 78,58€                   19,5 160,10€                   

5 dagen 10,7 98,23€                   24,4 200,12€                   

* Verlengde opvang in de bso gaat tegen een uurprijs van € 8,32.

Opvang op sluit- en margedagen van school

In de tarieven van onze BSO is, naar rato, opvang op sluitingsdagen van school in de prijs inbegrepen; 

meer hierover leest u op 2samen.nl (plaatsingsbeleid/sluitings- en margedagen). Ouders, die met het bijgeleverde

aantal opvangdagen niet uitkomen, kunnen een aanvullend opvangcontract afsluiten. Dit is handig omdat u dan 

op voorhand kinderopvangtoeslag voor die opvanguren kunt aanvragen en niets hoeft voor te schieten.

Aanvullende opvang  tot ca. 15.00 uur

Uurtarief: 7,64€                      

Maanduren Maandtarief

1 dag 9,8 74,49€                   

Uurtarief: 8,21€                      Uurtarief: 8,21€                        

Maanduren Maandtarief Maanduren Maandtarief

1 dag 5,2 42,69€                   9,9 81,28€                     

 

▪ Het bedrag dat u ons jaarlijks verschuldigd bent, betaalt u in maandelijkse termijnen.

▪ Als u bij de Belastingdienst een verzoek om een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten indient, kunt u 

slechts één uurtarief per kind opgeven. Daarom berekenen wij een gemiddelde uurprijs en een gemiddeld 

aantal maanduren voor de verschillende opvangvormen die u afneemt. 

Tarieven incidentele en extra opvang 2022 *
Extra halve / hele dag KDV € 9,45 per uur

Extra vakantiedag BSO € 8,82 per uur

Extra opvang op school- of margedagen € 8,47 per uur

Incidentele school- of vakantiedag (voor niet-klanten) ** € 10,18 per uur

Kosten voor kinderen die te laat worden opgehaald € 20,00 per half uur

* Indien de groepsgrootte dit toelaat is het, in overleg met de groepsleiding, mogelijk extra of incidentele opvang af te nemen.

** Incidentele opvang gaat i.o.m. het betreffende kindercentrum. Informeert u bij hen of bij Planning & Advies naar de mogelijkheden. 

Hebt u vragen? Bel ons!
Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht, wij zijn u graag van dienst! 

(070 - 338 55 00 (optie 1) / planning@2samen.nl)

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van de hierboven genoemde tarieven. November 2021

 van aanvang school tot aanvang NSO.

Als onderdeel van BSO voor scholen

 met 19 sluitingsdagen per schooljaar

 van aanvang school tot aanvang NSO.

Als onderdeel van BSO in schoolweken,

 voor scholen die om ca. 12.00 uur sluiten 

 op andere dagen dan de woensdag.

 met 10 sluitingsdagen per schooljaar, 

Aanvullende opvang  bij structurele sluitingsdagen van gekoppelde scholen

Als onderdeel van BSO voor scholen

Alleen mogelijk bij voldoende belangstelling

(minimaal 5 kinderen per dag per centrum)

als onderdeel van een KDV of BSO* contract

 Alleen mogelijk bij voldoende belangstelling

(minimaal 5 kinderen per dag per centrum)


