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Toelichting op tarieven 2019 
 

Ons uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven voor 2019 is dat wij betaalbare opvang voor ieder 

kind willen aanbieden. Om die reden nemen wij, net als eerdere jaren als uitgangspunt, de maximale 

uurtarieven die de Rijksoverheid hanteert voor het verstrekken van kinderopvangtoeslag.  

De maximum uurtarieven waar je als ouder kinderopvangtoeslag voor ontvangt is:  

Dagopvang* en peuterspeelgroep**:   € 8,02 

Buitenschoolse opvang*:   € 6,89 

* De dagopvang (DOV) en BSO kennen verschillende uurtarieven in verband met verschillende DOV 

en BSO-pakketten. 

** Het uurtarief voor de peuterspeelgroep (PSG) geldt voor kinderen van wie de ouders recht 

hebben op kinderopvangtoeslag. Voor VVE- en/of subsidieplaatsen gelden andere bedragen.   

Het maximum uurtarief voor de BSO is verlaagd. Dit komt door de aangepaste BKR-regel waarbij 2 

pedagogisch medewerkers straks 24 kinderen mogen opvangen in plaats van 20. 

Het maximum uurtarief voor de DOV is verhoogd. Dit komt door de maatregel dat er vanaf 1 januari 

meer pedagogisch medewerkers voor baby’s moeten zorgen (3 baby’s per medewerker in plaats van 

de huidige 4 baby’s per medewerker). 

Opbouw tarief 

Factoren die de prijs o.a. bepalen: 

• Personeelskosten 

• Huisvesting 

• Bezettingsgraad 

• Kwaliteitsaspecten 

• Organisatiekosten 

• Activiteiten- en verzorgingskosten 

• Overige kosten 

 

Kinderopvang bij Wasko, vaak minder duur dan je denkt 
Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties. Verschillende organisaties, verschillende tarieven, 

verschillend productaanbod. Het is daarom belangrijk om bij vergelijking van uurtarieven tussen 

organisaties altijd goed te kijken naar het totaal aantal uren dat (verplicht) per dag wordt afgenomen 

(en moet worden betaald). Het gaat immers om het totale bedrag dat per dag moet worden betaald.  

Ter illustratie een rekenvoorbeeld uit 2018:  

Bij kinderopvangorganisatie X betaal je in 2018 voor 1 dag opvang 12 uur per dag van 07.00-19.00 

uur. Dit komt neer op een gemiddelde afname van 52 uur per maand x € 7,13 per uur = € 370,76 per 

maand.* 

Bij Wasko betaal je in 2018 voor 1 dag opvang per dag (10,5 uur). Dit betekent een gemiddelde 

afname van 45,5 uur per maand x € 7,45 euro per uur = € 338,98 per maand.* 

Dit is een verschil van € 31,78 per maand is 381,36 per jaar.* 
 

* Bedragen zijn uiteraard exclusief de kinderopvangtoeslag, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen van de 

ouders. 
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Proefberekening 
Het loont vaak een proefberekening te maken met de verschillende pakketten.  

Op wasko.nl kun je een proefberekening* maken. Ga naar het kopje opvang. 

Of laat je adviseren door onze klantenservice via 078-6157165 of klantenservice@wasko.nl.  

Hieronder hebben we een aantal voorbeeldberekeningen (fictieve inkomens) neergezet* 

Voorbeeldberekeningen peuterspeelgroep (PSG) met kinderopvangtoeslag 

 

Inkomen van € 30.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 5,5 uur per week PSG kost per maand 
(brutokosten) 

143,04 143,40 

Kinderopvangtoeslag 121,00 132,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 22,04 11,40 

 

Inkomen van € 50.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 5,5 uur per week PSG kost per maand 
(brutokosten) 

143,04 143,40 

Kinderopvangtoeslag 103,00 116,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 40,04 27,40 

 

Inkomen van € 70.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 5,5 uur per week PSG kost per maand 
(brutokosten) 

143,04 143,40 

Kinderopvangtoeslag 82,00 100,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 61,04 43,40 

 

Inkomen van € 100.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 5,5 uur per week PSG kost per maand 
(brutokosten) 

143,04 143,40 

Kinderopvangtoeslag 46,00 68,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 97,04 75,40 
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Voorbeeldberekeningen DOV + BSO 

Inkomen van € 30.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 2 dagen per week DOV kost per maand 
(brutokosten) 

677,96 729,82 

1 kind 2 dagen per week BSO incl. vakanties 
kost per maand (brutokosten) 

327,52           324,70 

Totale brutokosten per maand 1005,48          1054,52 

Kinderopvangtoeslag 921,00 979,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 84,48                  75,52 

 

Inkomen van € 50.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 2 dagen per week DOV kost per maand 
(brutokosten) 

677,96 729,82 

1 kind 2 dagen per week BSO incl. vakanties 
kost per maand (brutokosten) 

327,52  324,70 

Totale brutokosten per maand 1005,48  1054,52 

Kinderopvangtoeslag 830,00 896,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 175,48  158,52 

 

Inkomen van € 70.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 2 dagen per week DOV kost per maand 
(brutokosten) 

677,96 729,82 

1 kind 2 dagen per week BSO incl. vakanties 
kost per maand (brutokosten) 

327,52  324,70 

Totale brutokosten per maand 1005,48  1054,52 

Kinderopvangtoeslag 710,00 807,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 295,48  247,52 

 

Inkomen van € 100.000  

 2018 in € 2019 in € 

1 kind 2 dagen per week DOV kost per maand 
(brutokosten) 

677,96 729,82 

1 kind 2 dagen per week BSO incl. vakanties 
kost per maand (brutokosten) 

327,52  324,70 

Totale brutokosten per maand 1005,48  1054,52 

Kinderopvangtoeslag 512,00 626,00 

Eigen bijdrage per maand (nettokosten) 493,48  428,52 

 

*Let op: de rekentool en de voorbeeldberekeningen geven een indicatie van de kosten. Er kunnen geen rechten aan 

ontleend worden. 


