
 

 

 
OVERZICHT DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2019 

 
 

Algemeen 

 
Bijzonderheden 2019 

 Prijzen kunnen per gemeente verschillen. 

 Gratis extra opvang op studiedagen vervalt bij BSO basis. Ouders kunnen de extra 

uren inkopen via het ouderportaal. 

 

Ongewijzigd 

 MIK is alle dagen geopend met uitzondering van een aantal wettelijk vastgestelde 

feestdagen. Zie het overzicht Sluitingsdagen 2019. 

 Op carnavalsmaandag is een beperkt aantal locaties geopend. 

 Nieuwe plaatsingen, mutaties en opzeggingen kunnen op iedere dag van de maand 

ingaan. Voor (gedeeltelijke) opzeggingen geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

 De tarieven van MIK zijn bruto tarieven. Werkende/studerende ouders kunnen 

kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor de netto kosten lager zijn. De hoogte 

van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het belastbaar (gezins-)inkomen en 

de werkuren van de ouder met het kleinste arbeidscontract. 

Op de website van MIK kunt u met de Rekenhulp een netto berekening maken. 

 Op de dagen die de ouder  inkoopt is ook tijdens schoolvakanties recht op opvang 

(behalve bij BSO Schoolweken). Bijvoorbeeld: 

Ouder sluit een contract af voor opvang op dinsdag en vrijdag, dan is er ook in 

vakanties (de hele dag) recht op opvang op dinsdag en vrijdag. 

 Feestdagen kunnen niet geruild worden naar een andere dag. 

 

  



 

 

Vergelijking BSO Compleet 

 

Tijdens alle 

schoolweken +  

alle vakantieweken 

BSO Basis * 

 

Tijdens alle  

schoolweken +  

de helft van alle 

vakantieweken (zelf te 

kiezen welke weken) 

 

BSO Schoolweken 

 

Tijdens alle 

schoolweken 

Opvang tijdens 

schoolweken 

Op alle ingekochte dagen 

behalve feestdagen 

 

Na schooltijd tot 18.30 

uur 

 

Op alle ingekochte dagen 

behalve feestdagen 

 

Na schooltijd tot 18.30 

uur 

Op alle ingekochte dagen 

behalve feestdagen 

 

Na schooltijd tot 18.30 

uur 

Opvang tijdens 

schoolvakanties 

Op alle ingekochte 

dagen, behalve 

feestdagen 

 

 

 

8.00 – 18.30 uur 

 

Op alle ingekochte dagen 

tijdens de helft van de 

schoolvakantieweken 

indien minimaal 10 dagen 

van te voren aangemeld  

 

8.00 – 18.30 uur 

Niet van toepassing 

Extra opvang 

tijdens 

studiedagen 

Gratis op ingekochte dag Incidentele opvang 

mogelijk (via het 

ouderportaal) 

 

Incidentele opvang 

mogelijk (via het 

ouderportaal) 

 

Tarief  

Korte middag 

Lange middag 

Zie het tarievenoverzicht Zie het tarievenoverzicht 

 

 

Zie het tarievenoverzicht 

Niet gebruikte 

opvang op een 

ander moment 

inzetten 

Zie de regelgeving in het 

ouderportaal onder Mijn 

vestiging / tegoeden BSO 

 

Zie de regelgeving in het 

ouderportaal onder Mijn 

vestiging / tegoeden BSO 

 

Zie de regelgeving in het 

ouderportaal onder Mijn 

vestiging / tegoeden BSO 

 

Combinaties BSO Compleet en BSO 

Basis kunnen 

gecombineerd worden 

 

BSO Compleet en BSO 

Basis kunnen 

gecombineerd worden 

Kan niet gecombineerd 

worden met een andere 

BSO vorm 

Betaling Per maand, vooraf 

 

Per maand, vooraf Per maand, vooraf  

in 12 gelijke termijnen 

** 

 

Opzegtermijn 1 maand 1 maand 1 maand, er kan niet 

tijdelijk opgezegd worden 

in een (school)vakantie. 

 

Incidentele 

opvang 

(alleen in vaste 

tijdsblokken in te 

kopen, zie de 

regelgeving 

incidentele 

opvang) 

€ 8,00 per uur € 8,00 per uur € 8,00 per uur 

 

 

 

Overige opvangvormen: 

BSO Flexibel op wisselende dagen    

BSO Vakantieopvang alleen tijdens schoolvakanties  



VSO voor schooltijd    

 

 

VSO betreft opvang voor schooltijd van 7.30 uur tot 8.30 of 8.45 uur (afhankelijk van hoe 

laat de school begint). Dit kan alleen afgenomen worden in combinatie met BSO. 

Heeft u ook in vakanties vanaf 7.30 uur opvang nodig dan kunt u vervroegde vakantie-

opvang afnemen van 7.30 tot 8.00 uur. 

 

* Voor BSO Basis geldt dat als de opvang niet het gehele (kalender)jaar plaatsvindt, het 

recht op vakantieweken naar rato berekend worden.  

** Om de aansluiting op de maandelijkse kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk te laten 

verlopen, heeft MIK alle kosten op jaarbasis berekend en daarna gedeeld door 12. Hierdoor 

ontvangen ouders  iedere maand dezelfde factuur, zodat er bij schoolvakanties door de 

ouders niet gemuteerd hoeft te worden bij de belastingdienst. 

 


