
Onderzoek uurtarieven 
dagopvang en BSO



Inleiding

Voor u liggen de resultaten van het onderzoek naar de gepubliceerde uurtarieven in de kinderopvang.  
Dit onderzoek is door BOinK uitgevoerd in opdracht van het Waarborgfonds Kinderopvang met financiële 
bijdrage van ABN AMRO NV. 

In het onderzoek zijn de uurtarieven van 417 kinderopvanglocaties in beeld gebracht. Er wordt bij de  
conclusies onderscheid gemaakt tussen de tarieven voor dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). In 
het onderzoek wordt gekeken naar het gemiddelde uurtarief per provincie, het gemiddelde uurtarief in de 
G4 en de gemiddelde uurtarieven ten opzichte van het door de overheid maximaal te vergoeden uurtarief.  

Het verzamelen van de data en het schrijven van de conclusies is uitgevoerd door BOinK. Het  
Waarborgfonds Kinderopvang heeft aan dit onderzoek bijgedragen middels een beoordeling van de  
resultaten en vastlegging hiervan in deze rapportage. Om de resultaten te visualiseren is ervoor gekozen 
de uitkomsten van het onderzoek te presenteren in de vorm van een factsheet. 

Al jarenlang zetten zowel het Waarborgfonds Kinderopvang als BOinK zich in voor transparantie in de  
sector kinderopvang. BOinK onderzoekt onder andere al jaren de gepubliceerde uurtarieven, mede vanuit 
hun belangenbehartiging voor de ouders in de kinderopvang. Transparantie in de sector is voor de partijen 
de belangrijkste reden om in te gaan op de vraag van ABN AMRO NV. Jaarlijks organiseert het  
Waarborgfonds Kinderopvang, mede dankzij commitment van onder andere BOinK, de Benchmark  
Kinderopvang en wordt het Sectorrapport Kinderopvang gepubliceerd. Dit is een objectief en onafhankelijk 
rapport dat de financiële ontwikkelingen in de sector kinderopvang weergeeft. De informatie uit het  
uurtarieven onderzoek is een aanvulling op de inspanningen voor sectorinzicht. 

We hopen in de toekomst vaker samen met de sectorpartijen te werken aan (structurele) onderzoeken  
zoals het uurtarieven onderzoek, de Benchmark Kinderopvang en het Sectorrapport Kinderopvang!

BOinK & Waarborgfonds Kinderopvang

 
Utrecht, 27 maart 2018



Conclusies

Landelijk resultaat
Voor dit onderzoek zijn de uurtarieven van 417 kinderopvanglocaties (dagopvang en BSO) bekeken. Ruim 
4% van de organisaties maakt het uurtarief niet op de website bekend. Bij nog eens 4% staan alleen de 
oude prijzen online. In totaal geven de resultaten de gemiddelden van 382 locaties dagopvang en 208 
locaties BSO weer. 

Er is geen vergelijking gemaakt van flexibele uurtarieven omdat de aangeboden diensten hierin te veel van 
elkaar verschillen. Luiers en/of voeding zijn soms inclusief en soms exclusief, dit verschil heeft geen grote 
invloed op de prijs. Wat wel invloed heeft is het aanbieden van een warme (biologische) maaltijd en een 
groot activiteiten aanbod. In onderstaande cijfermatige weergave is hier geen correctie voor doorgevoerd. 

Het aantal locaties is evenredig, op basis van inwoneraantal, verdeeld over de provincies. Per provincie 
zijn de locaties opnieuw op inwoneraantal verdeeld over steden en dorpen. Bij een aantal provincies is het 
aantal locaties opgehoogd om zo een goede geografische spreiding van de locaties over die provincies  
mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uurtarieven van de vijf grootste landelijke aanbieders onderzocht.  
Samen bieden zij op meer dan 1416 locaties kinderopvang aan. Deze vergelijking laat geen grote  
afwijkingen zien.  

Dagopvang BSO
Gemiddelde uurtarief € 7,39 € 7,14
Laagste tarieven € 5,25 € 5,51 
Hoogste tarieven € 8,73 € 8,95
Max. te vergoeden door de overheid € 7,45 € 6,95

Conclusies per provincie 
Onderstaande kaartjes geven de drie provincies met de hoogste uurtarieven weer. 

                   De top drie dagopvang:                        De top drie buitenschoolse opvang:
1. Noord-Holland* 
€ 7,58

3. Utrecht
€ 7,43

2. Friesland 
€ 7,49

1. Gelderland 
€ 7,35

2. Utrecht 
€ 7,28

3. Flevoland 
€ 7,24

*Het gemiddelde van Noord-Holland wordt beïnvloed  
door de tarieven die in Amsterdam worden gerekend.



Conclusies

Conclusies G4*
In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de uurtarieven van de kinderopvangorganisaties in de vier grote 
steden van Nederland (G4).  

Dagopvang
Amsterdam € 7,93
Utrecht € 7,69
Den Haag € 7,65
Rotterdam € 7,46 

* Er zijn te weinig uurtarieven van BSO locaties in de G4-steden opgehaald om een gemiddelde weer te geven. 

Conclusies tarieven t.o.v. maximaal te vergoeden uurtarief
De overheid hanteert voor dagopvang een maximaal te vergoeden uurtarief van € 7,45, voor  
buitenschoolse opvang hanteert de overheid een maximaal te vergoeden uurtarief van € 6,95. 
Onderstaande cirkeldiagrammen laten de percentages zien van organisaties die een lager uurtarief  
hanteren (wit), een nagenoeg gelijk tarief hanteren (licht groen) of duurder zijn (donker groen).  

      Dagopvang:                     Buitenschoolse opvang: 
 
 
 
 

Dit is de eerste keer dat op deze schaal dit prijsonderzoek is uitgevoerd. Daardoor is een vergelijking met 
voorgaande jaren niet goed mogelijk. Wanneer deze uitkomsten worden vergeleken met eerdere door 
BOinK uitgevoerde steekproeven, blijkt dat het percentage aanbieders dat een uurtarief hanteert dat boven 
de maximale uurprijs ligt, redelijk stabiel blijft.     
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Tarieven dagopvang t.o.v. maximaal te vergoeden 
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