
Kosten kinderdagopvang 

 

Tarief Kinderdagverblijf 

 52 weken opvang 
minimale afname is 2 dagdelen 

Uurtarief 2022 € 8.93 

Openingstijden 7:30 – 18:00 uur 

Aantal uren opvang 10,5 uur (2 dagdelen of 1 hele dag) 

Uurtarief flexibele dag € 9,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je hebt 1 kind die bij ons kinderdagverblijf 1 hele dag per week of 2 dagdelen per 
week komt, 52 weken per jaar en je hebt (samen) een modaal inkomen*. 
 
Kostprijs Kinderopvang €  406,32 
Kinderopvangtoeslag (1e kind) €  343,05 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 63,27 
 
Netto kosten per uur € 1,39 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 bij andere inkomens: 
Minimum € 35,04 | 2x modaal € 146,81 | 3x modaal € 242,33 
 

 

Je hebt 2 kinderen die bij ons kinderdagverblijf 1 hele dag per week of 2 dagdelen 
per week komen, 52 weken per jaar en je hebt (samen) een modaal inkomen*. 
 
De kosten voor het 2e en volgende kind zijn: 
 
Kostprijs Kinderopvang € 406,32   
Kinderopvangtoeslag (2e kind) € 365,48   
Netto maandelijkse kosten 2022 € 40,84 
 
Netto kosten per uur € 0,90 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 bij andere inkomens: 
Minimum € 35,04 | 2x modaal € 53,99 | 3x modaal € 75,26 
 

 

 Minimum inkomen: € 20.584 of minder per jaar | modaal: € 38.000 per jaar |  

2x modaal: € 76.000 per jaar | 3x modaal: € 114.000 per jaar 

Aan deze voorbeeldberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 



Tarief Peuteropvang 

 52 weken opvang 
minimale afname is 2 dagdelen 

Uurtarief 2022 € 8.93 

Openingstijden 8:30 – 12:00 uur 

Aantal uren opvang 7 uur (2 ochtenden per week) 

Uurtarief flexibele dag € 9,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt 1 kind die bij onze peuteropvang 2 ochtenden per week komt, 52 weken 
per jaar en je hebt (samen) een modaal inkomen*. 
 
Kostprijs Kinderopvang € 270,88  
Kinderopvangtoeslag (1e kind) € 228,70 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 42,18 
 
Netto kosten per uur € 1,39 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 bij andere inkomens: 
Minimum € 23,36 | 2x modaal € 97,87 | 3x modaal € 161,56 
 

 

 Minimum inkomen: € 20.584 of minder per jaar | modaal: € 38.000 per jaar |  

2x modaal: € 76.000 per jaar | 3x modaal: € 114.000 per jaar 

Aan deze voorbeeldberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 

  



Tarief Buitenschoolse opvang 

 BSO Schoolweken BSO Schoolweken 
en 

vakantieweken 

BSO Schoolweken 
met 6 weken 
incidentele 

vakantieopvang 
Uurtarief 2022 € 7,86 € 7,86 € 7,86 

Schooldagen 
tot 17:00/18:00 
uur 

Inclusief Inclusief inclusief 

Schoolvakantie 
7:30 – 18:00 
uur 

geen inclusief geen 

Opvangtegoed Ruilen naar 
dezelfde 

producen 

Ruilmogelijkheden 
en gratis 

studievrije** 

Ruilmogelijkheden 
naar dezelfde 

producten 

Uurtarief 
flexibele dag 

€ 8,65 € 8,65 € 8,65 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je maakt gebruik van buitenschoolse opvang in schoolweken en je kind(eren) 
kom(t)en 1 middag van 14:30-18:00 uur . Je hebt (samen) een modaal inkomen*. 
 
Kostprijs Kinderopvang € 91,70  
Kinderopvangtoeslag (1e kind) € 75,65 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 16,05 
 
Netto kosten per uur € 1,38 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 voor 1 kind bij andere inkomens: 
Minimum € 9,83 | 2x modaal € 34,47 | 3x modaal € 55,54 
 
Kostprijs Kinderopvang € 91,70  
Kinderopvangtoeslag (2e kind) € 80,59 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 11,11 
 
Netto kosten per uur € 0,95 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 voor 2e en volgende kind bij andere inkomens: 
Minimum € 9,83 | 2x modaal € 14,01 | 3x modaal € 18,70 

 

Je maakt gebruik van 52 weken buitenschoolse opvang en je kind(eren) kom(t)en  
1 middag van 14:30-18:00 in schoolweken en 1 dag in vakantieweken. Je hebt 
(samen) een modaal inkomen*. 
 
Kostprijs Kinderopvang € 174,23  
Kinderopvangtoeslag (1e kind) € 143,73 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 30,50 
 
Netto kosten per uur € 1,38 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 voor 1 kind bij andere inkomens: 
Minimum € 18,67 | 2x modaal € 65,50 | 3x modaal € 105,53 
 
Kostprijs Kinderopvang € 174,23  
Kinderopvangtoeslag (2e kind) € 153,13 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 21,10 
 
Netto kosten per uur € 0,95 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 voor 2e en volgende kind bij andere inkomens: 
Minimum € 18,67 | 2x modaal € 26,61 | 3x modaal € 35,53 



 
 
 

Je maakt gebruik van buitenschoolse opvang en je kind(eren) komen 1 middag 
van 14:30-18:00 in schoolweken en je neemt incidenteel 6 weken vakantie 
opvang af. Je hebt (samen) een modaal inkomen*. 
 
Kostprijs Kinderopvang € 137,11  
Kinderopvangtoeslag (1e kind) € 109,69 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 27,43 
 
Netto kosten per uur € 1,62 
 
Netto maandelijkse kosten in 2022 voor 1 kind bij andere inkomens: 
Minimum € 18,40 | 2x modaal € 54,14 | 3x modaal € 84,68 

Kostprijs Kinderopvang € 137,11  
Kinderopvangtoeslag (2e kind) € 116,86 
Netto maandelijkse kosten 2022 € 20,25 

Netto kosten per uur € 1,20 

 
Netto maandelijkse kosten in 2022 voor 2e en volgende kind bij andere 
inkomens: 
Minimum € 18,40 |2x modaal € 24,46 | 3x modaal € 31,26 

 

 Minimum inkomen: € 20.584 of minder per jaar | modaal: € 38.000 per jaar |  

2x modaal: € 76.000 per jaar | 3x modaal: € 114.000 per jaar 

** Studievrije uren zijn gratis indien je de betreffende dag afneemt in schoolweken en in  

vakantieweken 

Aan deze voorbeeldberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 

 

 

 

 

 

 

 

Slim kiezen en berekenen 

 

Vergelijking netto kosten van de verschillende mogelijkheden 
Op basis van 1 kind en 1 opvangdag en een modaal inkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 40 schoolweken ✓ 52 weken ✓ 40 schoolweken en 
incidenteel 6 

vakantieweken 
✓ Afgemelde dagen ruilen 

in schoolweken 
✓ Gratis opvang op 
studiedagen die op je 
opvangdagen vallen 

 

✓ Afgemelde dagen 
ruilen in schoolweken  

 ✓ Afgemelde dagen 
ruilen in 52 weken 

✓ Voor slecht € 3,07 per 
maand heb je 52 
weken opvang en 
meer flexibiliteit 

 

Let op! In dit geval ben je met 52 weken opvang in 

verhouding goedkoper uit omdat je meer flexibiliteit hebt qua 
ruilen en gratis opvang krijgt op studiedagen die op je 
opvangdagen valt. 

 

BSO 40 

schoolweken en 

12 vakantieweken 

€ 30,50 

BSO 40 

schoolweken en 

incidenteel 6 

vakantie weken 

€ 27,43 

BSO 40 

schoolweken 

€ 16,04 


