
True Colors childcareKosten kinderopvang 2020



Kinderopvangkosten
Hoeveel kinderopvang kost, hangt af van uw keuzes en van uw per-
soonlijke situatie. U betaalt een deel van de kosten zelf - soms de 
gemeente - of de overheid betaalt het andere deel.

Of u recht hebt op kinderopvangtoeslag, kunt u bekijken op de web-
site van de Belastingdienst. Met de netto calculator op onze website 
krijgt u direct inzicht in de kosten. We hebben de kosten voor u op 
een rijtje gezet samen met een aantal rekenvoorbeelden.
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https://www.eigenwijsekids.nl/122/Netto%20calculator


Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 2020
 
De overheid stelt ieder jaar opnieuw het maximum uurbedrag 
vast voor de kinderopvangtoeslag. Voor 2020 zijn dit  
onderstaande bedragen.
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Maximum uurbedrag kinderopvangtoeslag
2020

Kinderdagverblijf  € 8,17

Buitenschoolse opvang € 7,02

 

* Buitenschoolse opvang is incl. voorschoolse- en vakantie opvang
Bron: Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2020.

De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot dit maximum 
uurbedrag.



Kinderdagverblijf tarieven en rekenvoorbeelden

Kosten kinderdagverblijf

Uurtarief Eigenwijs kinderdagverblijf 
Inclusief luiers, voeding en extra activiteiten als peutergym, 
muziek en yoga.

Uurtarief 2020

4 of 5 dagen per week € 8,68

3 dagen per week € 9,04

1 of 2 dagen per week € 9.11

Uurtarief extra dag € 9,11
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Uw kind komt 52 weken per jaar, 4 of 5 dagen  
per week naar ons kinderdagverblijf en u heeft 
(samen) een modaal inkomen*.

Netto maandelijkse kosten in 2020 bij andere inkomens:
Minimum: € 39,89 | 2x modaal: € 159,06 | 3x modaal: € 267,32

Kostprijs kinderopvang (per dag)
Kinderopvangtoeslag (1e kind) 

Netto maandelijkse kosten 2020

€
€
 

€

413,75
343,87

 

69,87

Uw kind komt 52 weken per jaar, 1 of 2 dagen  
per week naar ons kinderdagverblijf en u heeft 
(samen) een modaal inkomen*.

Netto maandelijkse kosten in 2020 bij andere inkomens:
Minimum: € 60,38 | 2x modaal: € 179,55 | 3x modaal: € 287,82

Kostprijs kinderopvang (per dag)
Kinderopvangtoeslag (1e kind)

Netto maandelijkse kosten 2020

€
€
€

434,24
343,87

90,37

*Minimum inkomen: € 19.890 of minder per jaar | modaal: € 37.705 per jaar |  
2x modaal: € 76.017 per jaar | 3x modaal: € 117.219 per jaar.
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor 
€ 20,50 netto 
p/m minder 

heeft u minimaal  
 4 dagen van de 

week opvang voor 
uw kind. 



Buitenschoolse opvang tarieven en rekenvoorbeelden

Uurtarief Eigenwijs buitenschoolse opvang 2020
Inclusief vervoer van school naar BSO, ons dagelijks sportaanbod,
Eigenwijze activiteiten en uitstapjes en workshop aanbod.

BSO Totaal BSO Plus BSO Basis

Aantal weken per jaar 52 46 40

Uurtarief € 8,38 € 9,14 € 9,81

Schooldagen tot 18.30 uur inclusief inclusief inclusief

Schoolvakanties  
8.00 - 18.00 uur

12 weken
(incl. vakantiepro-

gramma)

6 weken
(incl. vakantiepro-

gramma)

geen

Eigenwijs opvangtegoed 
(Eigenwijsjes)

voor schoolva-
kanties en school-

vrije dagen

voor schoolva-
kanties en school-

vrije dagen

geen

Uurtarief extra dag met  
BSO contract

€ 8,38 € 8,38 € 8,38

Uurtarief vakantie-opvang zonder BSO contract: € 9,81
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Kosten buitenschoolse opvang
U heeft een BSO Totaal pakket (52 weken) en uw kind 
komt 1 opvangdag per week naar onze buitenschoolse 
opvang en u heeft (samen) een modaal inkomen*.

Netto maandelijkse kosten in 2020 bij andere inkomens:
Minimum: € 35,55 | 2x modaal: € 78,75 | 3x modaal: € 121,49

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)
Netto maandelijkse kosten 2020

€
€
€

181,57
134,30 
47,26

U heeft een BSO Plus pakket (46 weken) 
en uw kind komt 1 opvangdag per week 
naar onze buitenschoolse opvang en u 
heeft (samen) een modaal inkomen*.

U heeft een BSO Basis pakket (40 weken) 
en uw kind komt 1 opvangdag per week 
naar onze buitenschoolse opvang en u 
heeft (samen) een modaal inkomen*.

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)
Netto maandelijkse kosten 2020

Kostprijs kinderopvang
Kinderopvangtoeslag (1e kind)
Netto maandelijkse kosten 2020

€
€ 
€

€
€
€

152,33
103,31
49,02

114,45
72,32 
42,13

Netto maandelijkse kosten in 2020 bij andere inkomens:
Minimum: € 40,01 | 2x modaal: € 73,24 | 3x modaal: € 106,12

Netto maandelijkse kosten in 2020 bij andere inkomens:
Minimum: € 35,83 | 2x modaal: € 59,09 | 3x modaal: € 82,10

Voor € 1,76 netto p/m minder 
heeft u opvang voor uw kind  
tijdens alle weken van het jaar.

Voor € 5,13 netto p/m meer
heeft u opvang voor uw kind  
tijdens alle weken van het jaar.! !

*Minimum inkomen: € 19.890 of minder per jaar | modaal: € 37.705 per jaar | 2x modaal: € 76.017 per jaar | 3x 
modaal: € 117.219 per jaar. In de berekening is uitgegaan van een opvangdag op maandag, dinsdag, don-
derdag of vrijdag. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.



Buitenschoolse opvang pakketten: slim kiezen 

Kies het juiste BSO pakket
De verschillen in de netto kosten voor de verschillende BSO 
pakketten zijn niet groot. Dus houdt u van gemak en  
heeft u regelmatig:
 een (extra) schoolvrije dag nodig
 of een (extra) dag in de schoolvakantie
dan kan een BSO Plus of BSO Totaalpakket met het Eigenwijze  
opvangtegoed wel eens voordeliger uitpakken

Flexibel en gemakkelijk met het Eigenwijs 
opvangtegoed
Bij het BSO Plus of Totaalpakket ontvangt u een Eigenwijs op-
vangtegoed. Met een BSO Pluscontract voor 1 dag per week 
ontvangt u bijvoorbeeld een tegoed voor 6 dagen per ka-
lenderjaar en met een BSO Totaalcontract zijn dit 12 dagen. U 
kiest zelf hoe en wanneer u dit tegoed inzet: voor een dag in 
de schoolvakantie of een schoolvrije dag. U regelt dit snel en 
simpel met de ouderapp.

 
Heeft u vragen over uw BSO pakket?
De Eigenwijze collega’s van Plaatsingen helpen u graag! Ze 
zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op tele-
foonnummer 070-7920102. Of e-mail uw vraag naar  
plaatsingen@eigenwijsekids.nl

 52 weken 

 Eigenwijs  
opvangtegoed voor  
schoolvakanties en 
schoolvrije dagen.

 46 weken 

 Eigenwijs  
opvangtegoed voor  
schoolvakanties en 
schoolvrije dagen. 

 40 weken

Let op: In dit geval bent u met
het BSO Totaal pakket € 1,76

voordeliger uit en heeft u voor uw kind 
alle weken van het jaar opvang!

 
Voor slechts € 4,83  
netto per maand 

meer heeft u het BSO 
Totaal pakket en daar-
mee alle weken van het 
jaar opvang geregeld 

voor uw kind. 
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BSO Totaal

€ 42,82

BSO Totaal

€ 47,26
BSO Plus  

€ 49,02
BSO Basis 

€ 42,13

Vergelijking Netto dagtarieven  
van onze BSO paketten: 
Op basis van 1 kind en 1 opvangdag per week  

(op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag) en een modaal inkomen.

Wat betaalt  
u netto?
Bereken 

het op onze 
website >

mailto:plaatsingen%40eigenwijsekids.nl?subject=Contact%20via%20tarievenkrant%20Eigenwijs
https://www.eigenwijsekids.nl/122/Netto%20calculator
https://www.eigenwijsekids.nl/122/Netto%20calculator
https://www.eigenwijsekids.nl/122/Netto%20calculator
https://www.eigenwijsekids.nl/122/Netto%20calculator
https://www.eigenwijsekids.nl/122/Netto%20calculator
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BSO Totaal

€ 42,82

Kinderopvangtoeslagtabel 2020 
Hoeveel u zo zelf voor de kinderopvang moet betalen, is afhankelijk van uw in-
komen en of het een eerste of tweede kind is. Voor het eerste kind kan de totale 
subsidie 96% bedragen en wordt deze geleidelijk afgebouwd 33,3%.

Gezamenlijk  
toetsingsinkomen 
vanaf

Gezamenlijk toet-
singsinkomen tot

Kinderopvangtoe-
slag eerste kind

Kinderopvangtoe-
slag tweede en 
volgende kind

€ 19.890 96,0% 96,0%

€ 19.891 € 21.215 96,0% 96,0%

€ 21.216 € 22.537 96,0% 96,0%

€ 22.538 € 23.863 96,0% 96,0%

€ 23.864 € 25.188 96,0% 96,0%

€ 25.189 € 26.512 95,6% 95,7%
€ 26.513 € 27.836 94,5% 95,5%
€ 27.837 € 29.156 93,5% 95,3%
€ 29.157 € 30.581 92,6% 95,1%
€ 30.582 € 32.004 92,0% 95,0%
€ 32.005 € 33.430 91,0% 94,8%
€ 33.431 € 34.853 90,5% 94,6%
€ 34.854 € 36.280 89,7% 94,6%
€ 36.281 € 37.704 88,9% 94,6%
€ 37.705 € 39.161 88,3% 94,6%
€ 39.162 € 40.622 87,5% 94,6%
€ 40.623 € 42.082 86,8% 94,6%

Gezamenlijk  
toetsingsinkomen 
vanaf

Gezamenlijk toet-
singsinkomen tot

Kinderopvangtoe-
slag eerste kind

Kinderopvangtoe-
slag tweede en 
volgende kind

€ 42.083 € 43.542 86,1% 94,6%

€ 43.543 € 45.004 85,2% 94,6%

€ 45.005 € 46.465 84,7% 94,6%

€ 46.466 € 47.924 83,9% 94,6%

€ 47.925 € 49.385 83,3% 94,6%

€ 49.386 € 50.981 82,4% 94,6%
€ 50.982 € 54.110 80,9% 94,6%
€ 54.111 € 57.238 80,1% 94,2%
€ 57.239 € 60.368 79,0% 93,6%
€ 60.369 € 63.499 76,8% 93,2%
€ 63.500 € 66.627 74,5% 92,9%
€ 66.628 € 69.758 72,3% 92,2%
€ 69.759 € 72.887 69,9% 91,7%
€ 72.888 € 76.016 67,6% 91,2%
€ 76.017 € 79.148 65,4% 90,5%
€ 79.149 € 82.276 63,1% 90,0%
€ 85.409 € 88.537 58,4% 89,3%
€ 88.538 € 91.665 56,2% 88,6%
€ 85.409 € 88.537 58,4% 89,3%
€ 88.538 € 91.665 56,2% 88,6%
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Gezamenlijk  
toetsingsinkomen 
vanaf

Gezamenlijk toet-
singsinkomen tot

Kinderopvangtoe-
slag eerste kind

Kinderopvangtoe-
slag tweede en 
volgende kind

€ 155.676 € 158.882 33,3% 76,2%

€ 158.883 € 162.088 33,3% 75,5%

€ 162.089 € 165.292 33,3% 74,8%

€ 165.293 € 168.497 33,3% 73,8%

€ 168.498 € 171.699 33,3% 73,3%

€ 171.700 € 174.906 33,3% 72,6%
€ 174.907 € 178.110 33,3% 71,8%
€ 178.111 € 181.317 33,3% 71,1%
€ 181.318 € 184.522 33,3% 70,5%
€ 184.523 € 187.726 33,3% 69,8%
€ 187.727 € 190.932 33,3% 69,0%
€ 190.933 € 194.135 33,3% 68,5%
€ 194.136 € en hoger 33,3% 67,6%

Gezamenlijk  
toetsingsinkomen 
vanaf

Gezamenlijk toet-
singsinkomen tot

Kinderopvangtoe-
slag eerste kind

Kinderopvangtoe-
slag tweede en 
volgende kind

€ 91.666 € 94.795 54,0% 88,2%

€ 94.796 € 97.987 51,6% 87,7%

€ 97.988 € 101.192 49,6% 87,0%

€ 101.193 € 104.397 47,5% 86,5%

€ 104.398 € 107.602 45,4% 86,1%

€ 107.603 € 110.805 43,3% 85,8%
€ 110.806 € 114.011 41,4% 85,1%
€ 114.012 € 117.218 39,5% 84,5%
€ 117.219 € 120.423 37,6% 84,1%
€ 120.424 € 123.625 35,7% 83,5%
€ 123.626 € 126.831 34,1% 83,2%
€ 126.832 € 130.037 33,3% 82,5%
€ 130.038 € 133.241 33,3% 81,9%
€ 133.242 € 136.446 33,3% 80,9%
€ 136.447 € 139.650 33,3% 80,6%
€ 139.651 € 142.856 33,3% 79,8%
€ 142.857 € 146.064 33,3% 78,9%
€ 146.065 € 149.266 33,3% 78,3%
€ 149.267 € 152.472 33,3% 77,4%
€ 152.473 € 155.675 33,3% 76,9%

Als uw kinderen nog niet naar school gaan en u werkt, kunt u recht hebben op 140% 
van de gewerkte uren. Gaan ze wel naar school, dan is dat 70%. Let wel: als eerste 
kind geldt het kind met de meeste uren kinderopvang, dat hoeft dus niet de eerst-
geborene te zijn.

Bron: Financieel.infonu.nl, kinderopvangtoeslagtabel 2020
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