
Vergelijkende rekenvoorbeelden vaste contracten 
Op de vraag wat ouders precies gaan betalen, laten wij het feitelijke bedrag zien door het toezenden van een nieuw contract voor 2023 (bruto 
opvang kosten). Wat ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag daadwerkelijk gaan betalen, hangt van hun inkomen af.  
 
We kunnen aan de hand van voorbeelden laten zien, dat werken met dagdelen gunstiger voor ouders is dan een, op dit moment in branche 
gebruikelijke prijsstijging van 15% - 25%, als je kijkt naar de netto kosten (gebaseerd op Bedragen kinderopvangtoeslag 2023 | 
Kinderopvangtoeslag | Rijksoverheid.nl). Overigens werken de meeste kinderopvang organisaties al met dagdelen als minimale afname-eenheid. 
 
We kiezen 3 voorbeeld situaties: 
 
eigen bijdrage ouders jaarinkomen 34.500:  
9,1% eerste kind, 5,5% 2e kind 

eigen bijdrage ouders jaarinkomen 59.000:  
20,2% eerste kind, 5,9% voor 2e kind 

eigen bijdrage ouders jaarinkomen 88.300:  
39,7% eerste kind, 10,6% 2e kind 

 
Het in deze tabel genoemde % is alleen van toepassing op de tarieven die de overheid maximaal wil vergoeden in 2023. Als tarieven hoger zijn, 
dan wordt het deel wat hoger is betaald door de ouders.  
 

Primenius Opvang tarieven KDV vaste dagen KDV flexibele 
dagen 

BSO vaste dagen BSO flexibele 
dagen 

Peuteropvang of 
Voorschool * 

2022 8,97 9,30 7,98 8,31 8,50 
2023 8,97 10,23 7,98 9,14 8,97 
Kinderopvangtoeslag max 
vergoeding 

     

2022 8,50 8,50 7,31 7,31 8,50 
2023 8,97 8,97 7,72 7,72 8,97 

 
*Het tarief voor peuteropvang is (door de gemeentes) verplicht gelijk gesteld aan het maximale tarief waar de overheid mee rekent in 2023: 
8,97 euro/uur.  Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen een deel ervan gesubsidieerd door de (meeste) gemeentes. 
 
De netto voorbeelden geven aan waarom de keus voor werken met dagdelen in plaats van een tariefstijging in het voordeel is van ouders, met 
name voor ouders met lagere inkomens. 



 

Overzicht van berekening van 3 voorbeeldsituaties op Henricus 
Voorbeeld gezin A 
48 weken vast contract, 2 dagen per week 
1 kind KDV - 8.00 - 16.30 
 

 In 2022 In 2023 met 
nieuwe 
producten: 

Fictief, met 15% 
prijsstijging ipv 
dagdelen: 

 

Gemiddelde 
maandfactuur, bruto: 

609,96 789,36 701,76 Het bruto maandbedrag bij prijsstijging is lager, de netto 
kosten (met Kinderopvangstoeslag) zijn hoger 

inkomen van 34.500, 
netto per maand: 

84,56 71,83 147,31 Nieuwe producten goedkoper dan 2022  

inkomen van 59.000, 
netto per maand: 

148,72 159,45 215,01 Nieuwe producten goedkoper dan prijsstijging 

inkomen van 88.300, 
netto per maand: 

261,43 313,38 333,95 Nieuwe producten goedkoper dan prijsstijging 

 
 
 
Voorbeeld gezin B  
48 weken vast contract, 2 dagen per week 
1 kind doet mee aan de peuteropvang en gaat daarna naar KDV - 8.30 – 17.00 uur 
 
Uitgangspunten: 

- Dit kind wordt niet gesubsidieerd door de gemeente, gezien het inkomen van de ouders. 
- Peuteropvang op Henricus op 2 ochtenden, is samen 10 uur peuteropvang per week, gedurende 40 weken.  

 



 In 2022 In 2023 met 
nieuwe 
producten: 

Fictief, met 15% 
prijsstijging ipv 
dagdelen: 

 

Gemiddelde 
maandfactuur, bruto: 

594,92  699,68 656,76 Factuur bij nieuwe producten is hoger, netto kosten voor 
ouders zijn lager dan bij prijsstijging 

inkomen van 34.500, 
netto per maand: 

69,52 63,67 102,31 Lagere inkomens zijn zelfs goedkoper uit dan in 2022 met 
onze nieuwe producten 

inkomen van 59.000, 
netto per maand: 

130,36 141,34 170,01 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

inkomen van 88.300, 
netto per maand: 

246,39 277,77 288,95 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

 
Voorbeeld gezin C 
40 weken vast contract, 2 dagen per week 
2 kinderen school van 8.30-14.30 
2 kinderen BSO - 14.30-17.00 
8 vakantiewekencontract - 8.30-17.00 
 

 In 2022 In 2023 met 
nieuwe 
producten: 

Fictief, met 15% 
prijsstijging ipv 
dagdelen: 

 

Gemiddelde 
maandfactuur, bruto: 

446,88 606,48 514,08 Factuur bij nieuwe producten is hoger, netto kosten voor 
ouders zijn lager dan bij prijsstijging 

inkomen van 34.500, 
netto per maand: 

67,41 62,59 113,32 Lagere inkomens zijn zelfs goedkoper uit dan in 2022 met 
onze nieuwe producten 

inkomen van 59.000, 
netto per maand: 

90,95 96,33 138,17 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

inkomen van 88.300, 
netto per maand: 

140,48 167,32 190,49 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

 



Overzicht van berekening van 3 voorbeeldsituaties op Het Blokland 
Voorbeeld gezin A 
48 weken vast contract, 2 dagen per week 
1 kind KDV - 8.00 - 16.30 
 

 In 2022 In 2023 met 
nieuwe 
producten: 

Fictief, met 15% 
prijsstijging ipv 
dagdelen: 

 

Gemiddelde 
maandfactuur, bruto: 

609,96 789,36 701,76 Het bruto maandbedrag bij prijsstijging is lager, de netto 
kosten (met Kinderopvangstoeslag) zijn hoger 

inkomen van 34.500, 
netto per maand: 

84,56 71,83 147,31 Nieuwe producten goedkoper dan 2022  

inkomen van 59.000, 
netto per maand: 

148,72 159,45 215,01 Nieuwe producten goedkoper dan prijsstijging 

inkomen van 88.300, 
netto per maand: 

261,43 313,38 333,95 Nieuwe producten goedkoper dan prijsstijging 

 
Voorbeeld gezin B 
48 weken vast contract, 2 dagen per week 
1 kind KDV + doet mee aan de peuteropvang - 8.00 - 16.30 
 
Uitgangspunten: 

- Dit kind wordt niet gesubsidieerd door de gemeente, gezien het inkomen van de ouders. 
- Peuteropvang op het Blokland op 2 ochtenden, is samen 8 uur peuteropvang per week, gedurende 40 weken.  
- In 2022 start peuteropvang pas om 8.45 uur, In 2023 al om 8.15 uur, waardoor ouders peuter direct kunnen brengen naar de 

peutergroep. 
 



 In 2022 In 2023 met 
nieuwe 
producten: 

Fictief, met 15% 
prijsstijging ipv 
dagdelen: 

 

Gemiddelde 
maandfactuur, bruto: 

594,92 714,61 665,76 Factuur bij nieuwe producten is hoger, netto kosten voor 
ouders zijn lager dan bij prijsstijging 

inkomen van 34.500, 
netto per maand: 

69,52 65,03 111,31 Lagere inkomens zijn relatief beter uit met onze nieuwe 
producten 

inkomen van 59.000, 
netto per maand: 

130,36 144,35 179,01 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

inkomen van 88.300, 
netto per maand: 

246,39 283,70 298,95 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

 
Voorbeeld gezin C 
40 weken vast contract, 2 dagen per week 
2 kinderen school van 8.00-14.00 
2 kinderen BSO - 14.00-16.30 
8 vakantiewekencontract - 8.00-16.30 
 

 In 2022 In 2023 met 
nieuwe 
producten: 

Fictief, met 15% 
prijsstijging ipv 
dagdelen: 

 

Gemiddelde 
maandfactuur, bruto: 

446,88 659,68 514,08 Factuur bij nieuwe producten is hoger, netto kosten voor 
ouders zijn lager dan bij prijsstijging 

inkomen van 34.500, 
netto per maand: 

67,41 68,09 113,32 Lagere inkomens zijn veel beter uit met onze nieuwe 
producten 

inkomen van 59.000, 
netto per maand: 

90,95 104,78 138,17 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

inkomen van 88.300, 
netto per maand: 

140,48 182,00 190,49 Een prijsstijging kost netto meer dan onze nieuwe producten 

 



Uitgebreide berekeningen (voor de liefhebber): 
 
Henricus 
Voorbeeld gezin A 
48 weken vast contract, 2 dagen per week 
1 kind KDV - 8.00 - 16.30 
 
In 2022:  
2 x 8,5 uur x 8,97 euro/uur x 48 weken = 7.319,52 euro/jaar. Dat betekent een gemiddelde maandfactuur van 609,96 euro.  
Het max KDV tarief wat de overheid in 2022 vergoed is 8,50 euro per uur. Van elk uur moet de ouder dus 0,47 euro zelf betalen, boven op de 
ouderbijdrage. Dat betekent: 
2 dgn x 8,5 uur x 8,50 euro x 48 weken = 6.936 euro/jaar komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dat is 578 euro per maand. Dus 
609,96 – 578 = 31,96 euro moet altijd zelf betaald worden. 
netto 52,60+31,96 = 84,56 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500,   
netto 116,76+31,96 = 148,72 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 en  
netto 229,47+31,96 = 261,43 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro 
 
In 2023 met de nieuwe producten:  
2 dagen van 2 dagdelen x 5,5 uur= 22 uur per week x 8,97/uur = 197,34 euro per week x 48 weken = 9.472,32 euro per jaar. Dat betekent een 
gemiddelde maandfactuur van 789,36 euro. 
Het max KDV tarief wat de overheid in 2023 vergoed is 8,97 euro per uur. Dat betekent: 
netto 71,83 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500, -> dat is 12,73 euro per maand minder dan in 2022  
netto 159,45 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 en -> dat is 10,73 euro per maand meer dan in 2022  
netto 313,38 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro -> dat is 51,95 euro per maand meer dan in 2022  
 
Fictief: 2023 met huidige producten en prijsstijging van 15% (in plaats van dagdelen): 
KDV tarief vast contract zou dan 10,32 euro/uur worden 
2 dagen x 8,5 uur x 10,32 euro/uur x 48 weken = 8.421,12 euro/jaar. Dat betekent een gemiddelde maandfactuur van 701,76 euro.  



Het max KDV tarief wat de overheid in 2023 vergoed is 8,97 euro per uur. Van elk uur moet de ouder dus 1,35 euro zelf betalen, boven op de 
ouderbijdrage. Dat betekent: 
2 dagen x 8,5 uur x 8,97 euro x 48 weken = 7.319,52 euro/jaar komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dat is 609,96 euro per maand. 
Dus 701,76 – 609,96  = 91,80 euro moet altijd zelf betaald worden. 
netto 55,51+91,80 = 147,31 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500 -> dat is 75,48 euro/mnd meer dan bij onze nieuwe producten 
netto 123,21+91,80 = 215,01 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 -> dat is 55,56 euro/mnd meer dan bij onze nieuwe producten  
netto 242,15+91,80 = 333,95 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro -> dat is 20,57 euro/mnd meer dan bij onze nieuwe 
producten 
 
 
Voorbeeld gezin B  
48 weken vast contract, 2 dagen per week 
1 kind KDV + doet mee aan de peuteropvang - 8.30 – 17.00 uur 
 
Uitgangspunten: 

- Dit kind wordt niet gesubsidieerd door de gemeente, gezien het inkomen van de ouders. 
- Peuteropvang op het Blokland op 2 ochtenden, is samen 10 uur peuteropvang per week, gedurende 40 weken.  

 
In 2022:  
(10 uur x 8,50 euro/uur) + (7 uur x 8,97 euro/uur) x 40 weken = 5.911,60 euro/jaar.  
8 weken vakantie opvang: 8 weken x 17 uur x 8,97 euro/uur = 1.219,92 euro/jaar.   
Samen 7.131,52 euro per jaar. Dat betekent een gemiddelde maandfactuur van 594,92 euro.  
Het max KDV tarief wat de overheid in 2022 vergoed is 8,50 euro per uur. Van elk uur KDV moet de ouder dus 0,47 euro zelf betalen, boven op 
de ouderbijdrage. Dat betekent: 
17 uur x 8,50 euro x 48 weken = 6.936 euro/jaar komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dat is 578 euro per maand. Dus 594,92 – 578 = 
16,92 euro moet altijd zelf betaald worden. 
netto 52,60+16,92 = 69,52 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500,   
netto 116,76+16,92 = 133,68 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 en  
netto 229,47+16,92 = 246,39 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro 
 



  



In 2023 met de nieuwe producten: 
Peuteropvang 10 uur x 8,97 euro/uur= 89,70 euro per week 
KDV op woensdag van 12.30-18.00= 5,5 uur x 8,97 euro/uur = 49,34 euro/week 
KDV  op maandag van 14.30 -18.00 uur= 3,5 uur x 8,97 euro/uur = 31,40 euro/week 
Totaal: 170,44 euro/week x 40 weken = 6.817,40 euro per jaar 
Vakantieopvang 8 weken: 2 dagen x 2 dagdelen van 5,5 uur= 22 uur per week x 8,97/uur = 197,34 euro per week x 8 weken = 1.578,72 euro 
per jaar 
Totaal: 6.817,40 + 1.578,72 = 8.396,12 euro/jaar wordt gemiddelde maandfactuur van 699,68 euro  
netto 63,67 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500, -> dat is 5,85 euro per maand minder dan in 2022  
netto 141,34 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 en -> dat is 7,66 euro per maand meer dan in 2022  
netto 277,77 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro -> dat is 31,38 euro per maand meer dan in 2022  
 
Fictief: 2023 met huidige producten en prijsstijging van 15% (in plaats van dagdelen): 
KDV tarief vast zou dan 10,32 euro/uur worden 
Peuter opvangtarief 8,97 euro/uur 
(10 uur peuteropvang x 8,97 euro/uur) + (7 uur KDV x 10,32 euro/uur) x 40 weken = 6.477,60 euro/jaar.  
Vakantieopvang: 8 weken x 17 uur/week x 10,32 euro/uur = 1.403,52 euro/jaar 
Totaal: 6.477,60 euro/jaar + 1.403,52 euro/jaar = 7.881,12 euro/jaar. Dat betekent een gemiddelde maandfactuur van 656,76 euro.  
Het max KDV tarief wat de overheid in 2023 vergoed is 8,97 euro per uur. Van elk uur KDV moet de ouder dus 1,35 euro zelf betalen, boven op 
de ouderbijdrage. Dat betekent: 
17 uur x 8,97 euro x 48 weken = 7.319,52 euro/jaar komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dat is 609,96 euro per maand. Dus 656,76 – 
609,96  = 46,80 euro moet altijd zelf betaald worden. 
netto 55,51+46,80 = 102,31 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500 -> dat is 46,28 euro/mnd meer dan bij onze nieuwe producten 
netto 123,21+46,80 = 170,01 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 -> dat is 34,66 euro/mnd meer dan bij onze nieuwe producten  
netto 242,15+46,80 = 288,95 euro /mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro -> dat is 15,25 euro/mnd meer dan bij onze nieuwe 
producten 
 
 
 
 



Voorbeeld gezin C 
40 weken vast contract, 2 dagen per week 
2 kinderen school van 8.30-14.30 
2 kinderen BSO - 14.30-17.00 
8 vakantiewekencontract - 8.30-17.00 
 
In 2022: 
2 dagen x 2 kinderen x 2,5 uur BSO= 10 uur x 7,98 euro/uur = 79,80 euro/week  
Totaal in 40 schoolweken: 79,80 euro x 40= 3.192 euro per jaar  
Vakantieopvang 8 weken: 
2 kinderen x 2 dagen x 8,5 uur= 34 uur per week x 7,98/uur = 271,32 euro per week x 8 weken = 2.170,56 euro per jaar   
 
Totaal: 3.192 + 2.170,56 = 5.362,56 euro/jaar, wordt gemiddelde maandfactuur van 446,88 euro    
netto 1e kind:  37,39 euro/mnd en 2e kind: 30,01 euro/mnd , samen 67,41 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500 
netto 1e kind: 60,11 euro/mnd en 2e kind: 30,84 euro/mnd , samen 90,95 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 en  
netto 1e kind: 100,02 euro/mnd en 2e kind: 40,46 euro/mnd , samen 140,48 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro 
 
In 2023 met nieuwe producten: 
2 dagen x 2 kinderen x 3,5 uur BSO =14 uur x 7,98 euro/uur = 111,72 euro/week  
Totaal in 40 schoolweken: 111,72 euro x 40 = 4.468,80 euro per jaar  -145,6 
 
Vakantieopvang 8 weken: 
2 kinderen x 2 dagen x 2 dagdelen van 5,5 uur = 44 uur per week x 7,98/uur = 351,12 euro per week x 8 weken = 2.808,96 euro per jaar -91,52 
 
Totaal: 4.468,80 +2.808,96 =7.277,76 euro/jaar, wordt gemiddelde maandfactuur van 606,48 euro   
 
netto 1e kind: 36,58 euro/mnd en 2e kind: 26,01 euro/mnd , samen 62,59 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500 -> 4,83 euro/mnd 
minder dan 2022 
netto 1e kind: 69,14 euro/mnd en 2e kind: 27,19 euro/mnd , samen 96,33 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000 ->5,38 euro/mnd 
meer dan 2022 



netto 1e kind: 126,34 euro/mnd en 2e kind: 40,98 euro/mnd , samen 167,32 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro -> 26,84 
euro/mnd meer dan in 2022 
 
Fictief: 2023 met huidige producten en prijsstijging van 15% (in plaats van dagdelen): 
BSO kost dan 9,18 per uur 
 
2 dagen x 2 kinderen x 2,5 uur BSO = 10 uur x 9,18 euro/uur = 91,80 euro/week 
Totaal in 40 schoolweken: 91,80  euro x 40= 3.672 euro per jaar  
 
Vakantieopvang 8 weken: 
2 kinderen x 2 dagen x 8,5 uur= 34 uur per week x 9,18 /uur = 312,12 euro per week x 8 weken = 2.496,96 euro per jaar   
 
Totaal: 3.672 + 2.496,96 = 6.168,96 euro/jaar, wordt gemiddelde maandfactuur van 514,08 euro   
 
 
netto 1e kind:  60,55 euro/mnd en 2e kind: 52,77 euro/mnd , samen 113,32 euro/mnd voor ouders met inkomen van 34.500-> 45,23 euro/mnd 
meer dan bij onze nieuwe producten 
netto 1e kind: 84,54 euro/mnd en 2e kind: 53,63  euro/mnd , samen 138,17 euro/mnd voor ouders met inkomen van 59.000-> 33,39 euro/mnd 
meer dan bij onze nieuwe producten 
netto 1e kind: 126,70 euro/mnd en 2e kind: 63,79 euro/mnd , samen 190,49 euro/mnd voor ouders met inkomen van 88.300 euro-> 8,49 
euro/mnd meer dan bij onze nieuwe producten 
 
 


