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Buitenschoolse opvang voor kinderen met een extra zorgvraag
 

Gestructuurde avonturen 
beleven wij samen!
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Vesper BSO+ is een kleinschalige buitenschoolse opvang in de regio 
Amsterdam en vangt kinderen op met een extra zorgbehoefte. Bij ons kom 
je om te spelen, (veel) bewegen, ontspannen en  avonturen te beleven. De 
groepen zijn klein, de lokalen fris en mooi, het programma gestructureerd 
en de begeleiding gespecialiseerd.

Voor wie is Vesper BSO+
De kinderen die naar Vesper komen hebben een extra  
ondersteuningsbehoefte waardoor zij niet bij een reguliere opvang, oppas 
oma of mantelzorger terecht kunnen. Zowel kinderen uit het 
bijzonder, speciaal en regulier onderwijs worden bij ons opgevangen. 
We willen de kinderen een fijne omgeving aanbieden om te spelen en te 
ontwikkelen buiten schooltijd.Bij Vesper BSO+ staat het kind en zijn 
belangen centraal. Door elke opvangdag kinderen veiligheid en structuur 
aan te bieden, voelt het kind zich op zijn gemak en vertrouwd. Kinderen 
die zich veilig voelen, staan open voor plezier en ontspanning. 

Kleine groepen
Onze kinderen worden opgevangen in kleine groepjes van maximaal 5 
kinderen per pedagogisch medewerker. Hierdoor is er veel ruimte voor 
individuele aandacht en kunnen er voorzichtig vriendschappen gesloten 
gaan worden op de opvang.

Vaste structuur
De kinderen krijgen een duidelijk dagprogramma inzichtelijk gemaakt met 
pictogrammen. Zo wordt de dag voorspelbaar en weet het kind wat het 
kan verwachten. 
...Tadaa, er is ruimte voor plezier, spel en vriendschappen.
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Wat kost het?
De kosten voor de BSO+ van Vesper bestaan uit twee delen. Het eerste 
deel is de normale kinderopvangbijdrage van €7.02 per uur. Het tweede 
deel is een plus bijdrage voor de kleine groepen en inzet van gespeciali-
seerde pedagogische medewerkers van €12.95 per uur.

Voor het eerste gedeelte kun je gebruik maken van de kinderopvangtoe-
slag regeling van de overheid, afhankelijk van je inkomen kan je maximaal 
€7.02 terug krijgen van de overheid. Om te kijken of jij hier gebruik van kan 
maken is er een handige App: Kindertoeslag App van de belastingdienst.

Het tweede deel is de plus bijdrage.  Hierbij hanteert Vesper een vergoe-
ding voor de gespecialiseerde zorg voor jullie kind. Dit bedrag kun je zelf 
bijdragen of vergoeden middels een persoonsgebonden budget (PGB). 
Een PGB dient door jullie zelf te worden aangevraagd. 

Bij een PGB aanvraag doorloop je de volgende stappen: 

 

1  Zoek contact met de ouder en kindadviseur van jullie school en  
 plan een afspraak.
2.  Neem contact op met Vesper voor een kennismakingsgesprek.   
 Samen maken we een persoonlijk begeleidingsplan en vullen we  
 het pgb plan in. 
3.  Lever het persoonlijke begeleidingsplan en het pgb plan aan bij j 
 ullie ouder en kindadviseur. Het PGB wordt aangevraagd onder het  
 informele tarief.
4.  Zodra de PGB (mondeling) is goedgekeurd kan jullie kind starten  
 op de BSO+. 
 De doorlooptijd is gemiddeld acht weken. 
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Aanmelden voor Vesper BSO+
Enthousiast geworden of in ieder geval een beetje nieuwsgierig? 

Ga naar onze website en meld je aan.
Wij nemen graag contact met je op voor een kennismaking. 

W: www.bijvesper.nl | E: info@bijvesper.nl | T: 06 11076848 

 

Bij ons kom je om te spelen, 
(veel) bewegen, ontspannen en        
    avonturen te beleven
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