
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aan:   Alle ouders/verzorgers van PCO Gelderse Vallei (Kinderopvang) 

Van:   Tjerk Deuzeman, directeur bestuurder  

Datum:  26 november 2020  

Betreft:  Informatie tarieven en wijziging contractvormen kinderdagopvang en  

buitenschoolse opvang per 1 januari 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Jaarlijks bepaalt PCO Gelderse Vallei in het najaar de uurtarieven voor de kinderdagop-

vang en buitenschoolse opvang voor het komende kalenderjaar, 2021. De maximale 

bijdrage van de overheid wordt met gemiddeld 3,5 %verhoogd.  

In overleg met de Centrale Oudercommissie is besloten om onze uurtarieven met ge-

middeld 3% te verhogen. 

 

Onderstaande tabel toont de tarieven voor de verschillende opvangsoorten en contrac-

ten: 

 

Tarievenoverzicht per 1 januari 2021 

Opvangsoort Contract Uurtarief 

2021 

Uurtarief 

2020 

Maximum 

bijdrage 

overheid 2021 

Kinderdagopvang (KDO) Schoolwekencontract 

KDO 

€ 8,75 € 8,50 € 8,46 

Jaarcontract KDO € 8,55 € 8,30 € 8,46 

Buitenschoolse opvang 

(BSO) 

Schoolwekencontract 

BSO 

€ 8,34 € 8,10 € 7,27 

Jaarcontract BSO € 8,14 € 7,90 € 7,27 

Vakantie opvangcon-

tract los (12 weken) 

€ 9,27 € 9,00 € 7,27 

Voorschoolse opvang Schoolwekencontract 

VSO (7.30-8.30 uur) 

€ 9,27 € 9,00 € 7,27 

Extra dag (KDO of BSO)  € 9,27 € 9,00 € 7.27 

 

KDO-contracten: 

Met ingang van 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwe contracten dat de opvangtijd van 

7.30 tot 18.00 uur is. De verlengde dagopvang aan het begin van de dag, van 7.30 tot 

8.00, komt hiermee te vervallen. Mocht u op dit moment hiervan gebruik maken dan 

hoeft u 



 
 

niets te doen. De tariefstelling voor deze verlengde opvang is gelijk aan het uurtarief van 

uw contract.  

De bestaande contracten blijven ongewijzigd, behalve als u in 2021 een dag erbij neemt 

of wisselt van dagen. U ontvangt dan een nieuw contract met voornoemde tijden.  

 

BSO-contracten: 

Met ingang van 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwe jaarcontracten ook een opvangtijd 

van 7.30 tot 18.00 uur in de vakanties en overige schoolvrije dagen.  

 

 

De verlengde dagopvang aan het begin van de dag tijdens de vakantie en tijdens overige 

schoolvrijedagen van 7.30 tot 8.00, komt hiermee te vervallen. Mocht u op dit moment 

hiervan gebruik maken dan hoeft u niets te doen. De tariefstelling voor deze verlengde 

opvang is gelijk aan het uurtarief van uw contract. 

De bestaande contracten blijven ongewijzigd, behalve als u in 2021 een dag erbij neemt 

of wisselt van dagen. U ontvangt dan een nieuw contract met voornoemde tijden.  

 

Peuteropvang (PO): 

Als u gebruik maakt van de peuteropvang ontvangt u hierover apart bericht. 

 

Wij wijzen u erop dat u uw aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst zelf 

moet wijzigen! Dit doet u op basis van de tarieven in de tabel.  

 

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, heeft u naar 

aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u deze stellen: 

- Per telefoon 0342-729121 maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur 

of 

- Per e-mail: klantcontact@pcogv.nl. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Tjerk Deuzeman, directeur-bestuurder PCO Gelderse Vallei 
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