
 

   

Buitenschoolse opvang SJWB Noordwijk 
 
  
 
Voor 2023 hanteert SJWB onderstaande tarieven voor buitenschoolse opvang. De 
genoemde tarieven zijn bruto en staan los van de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de 
kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Op onze website kunt u met de 
Rekentool uitrekenen wat u netto betaalt. 
 
SJWB biedt twee arrangementen: het schoolwekenpakket en het totaalpakket. Daarnaast is 
het mogelijk om incidenteel af te nemen. 
 
 

Schoolwekenpakket   

Uurtarief € 9,21 40 weken x Kosten per maand 
   

Maandag 3,5 uur € 107,44 
   

Dinsdag 3,5 uur € 107,44 
   

Woensdag 3,5 uur € 107,44 
   

Woensdag 6,5 uur € 199,54 
   

Donderdag 3,5 uur € 107,44 
   

Vrijdag 3,5 uur € 107,44 
   

Vrijdag 6,5 uur € 199,54 
   
 
11,67 uur op basis van één dagdeel van 3,5 uur per week. 21,67 uur op basis van 
één dagdeel van 6,5 uur per week. 
  
Extra opvang buiten de contracturen en tijdens de vakanties kunt u afnemen tegen 
een uurtarief van € 10,21 
 
 
 
 
 

https://splopvang.nl/rekentool/


 

Totaalpakket    

Uurtarief € 8,21 40 weken x 12 weken x Kosten per maand 
    

Maandag 3,5 uur 11 uur € 186,10 
    

Dinsdag 3,5 uur 11 uur € 186,10 
    

Woensdag 3,5 uur 11 uur € 186,10 
    

Woensdag 6,5 uur 11 uur € 268,20 
    

Donderdag 3,5 uur 11 uur € 186,10 
    

Vrijdag 3,5 uur 11 uur € 186,10 
    

Vrijdag 6,5 uur 11 uur € 268,20 
 
22,67 uur per maand op basis van 3,5 en 11 uur. 32,67 uur per maand op basis van 6,5 en 11 
uur.  
U kunt meer vakantiedagen afnemen tegen het uurtarief van € 10,21 
 
Buitenschoolse opvang zonder contract  
Incidentele opvang kost € 10,21 per uur. Incidentele opvang dient u twee weken van te 
voren aan te vragen. Wij kunnen helaas geen garantie bieden voor plaatsing. 
 
Voorschoolse opvang  
Het uurtarief van de voorschoolse opvang is gelijk aan het contract dat u heeft. De 
voorschoolse opvang is dagelijks geopend van 07.30 - 08.30 uur. 
 
 
Wij hebben ons best gedaan de juiste prijzen weer te geven. Mocht er abusievelijk een fout 
staan in onze tarieven, dan behouden wij ons het recht voor u aangepaste tarieven te 
berekenen. Op uw plaatsingsovereenkomst staan de juiste tarieven. 
 

 

 


