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Prijsonderzoek Kinderopvang 2020

Beste lezer,

Voor u liggen de resultaten van het onderzoek naar de gepubliceerde uurtarieven in de kinderopvang. 

De uurtarieven van kinderopvangorganisaties zijn ook dit jaar weer in beeld gebracht, de conclusies zijn 
gebaseerd op de uurtarieven van 381 kinderopvangorganisaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de tarieven voor dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). In de conclusies wordt gekeken naar het 
gemiddelde uurtarief per provincie, het gemiddelde uurtarief in de grote steden (G4) en de gemiddelde 
uurtarieven ten opzichte van het door de overheid maximaal te vergoeden uurtarief. 

Het verzamelen van de data is uitgevoerd door BOinK. De data is geanalyseerd door Waarborgfonds & 
Kenniscentrum Kinderopvang. Zij hebben op basis van de analyse van de uitkomsten deze rapportage 
opgesteld.

De uurprijzen zijn verzameld vanuit het perspectief van de ouder. Deze zoekt allereerst op de website van 
de kinderopvangaanbieder naar informatie over locatie, prijzen en beschikbaarheid. De uurprijzen zoals 
vermeld op de website vormen dan ook de basis van dit uurprijsonderzoek. In dat licht valt het op dat 
het ieder jaar moeilijker wordt om de uurprijs op de website te vinden. Op een aantal websites werd de 
uurprijs zelfs helemaal niet meer vermeld. Het ligt natuurlijk voor de hand om de ouder vooral te informeren 
over wat er daadwerkelijk door de ouder zelf betaald moet worden. Dit gebeurt door de ouder door 
middel van een rekentool te laten zien hoeveel er betaald moet worden op basis van het inkomen van de 
ouder(s). Toch komt deze manier van informeren de mogelijkheid voor ouders om prijzen te vergelijken en 
daarmee de transparantie, niet ten goede. We zien dan ook graag dat kinderopvangorganisaties naast het 
aanbieden van de rekentool ook altijd de daadwerkelijke uurprijs publiceren op de website.

BOinK zet zich in voor transparantie in de sector kinderopvang en doet onder andere al jaren onderzoek 
naar de gepubliceerde uurtarieven, mede vanuit hun belangenbehartiging voor de ouders in de 
kinderopvang. Met commitment van onder andere BOinK organiseert Waarborgfonds & Kenniscentrum 
Kinderopvang jaarlijks een onderzoek naar de financiële ontwikkeling van de sector. Hiertoe wordt 
het Sectorrapport Kinderopvang gepubliceerd; een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële 
ontwikkelingen in de sector weergeeft. Ook zijn zij, met draagvlak van BOinK, dit najaar gestart met een 
onafhankelijk programma om de kostprijzen in de kinderopvang inzichtelijk te maken. De informatie uit het 
uurprijsonderzoek wat voor u ligt, is een aanvulling op de genoemde inspanningen voor sectorinzicht. 

We bijven ook de komende jaren samenwerken met de sectorpartijen om te werken aan (structurele) 
onderzoeken, zoals het uurprijsonderzoek, het kostprijsonderzoek en het Sectorrapport Kinderopvang!

BOinK
Utrecht, 17 december 2020

INLEIDING 
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Voor dit prijsonderzoek is gekeken naar de uurtarieven van 381 kinderopvangorganisaties. Hiervan 
bieden 222 organisaties ook BSO-opvang aan. Ruim 11% van de organisaties maakt het uurtarief 
niet op de website bekend. 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, maar dat verschil heeft geen wezenlijke invloed op de prijs. Het aanbieden van een 
warme maaltijd en/of biologische voeding en een groot activiteitenaanbod heeft wel invloed op de prijs. 
De organisaties die zich hiermee onderscheiden vragen daar een hogere uurprijs voor.

Het gemiddelde uurtarief voor dagopvang ligt 2,3% boven de maximum uurprijs voor de 
kinderopvangtoeslag. Het gemiddelde BSO-opvang uurtarief is 7,4% hoger.

Landelijk beeld uurprijs 2020 Dagopvang Buitenschoolse opvang
Gemiddelde totaal € 8,36 € 7,54
Laagste tarief € 6,95 € 6,64
Hoogste tarief € 9,80 € 9,05
Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag € 8,17 € 7,02

Landelijk resultaat
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Voor de hoogste tarieven zou je in de top drie de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland met de grootste steden 
verwachten. Zuid-Holland staat echter op de 5e (KDV) en 4e (BSO) plaats en Gelderland staat in de top 3.

Dagopvang 
Friesland is de goedkoopste 
provincie wat betreft dagopvang 
(gemiddeld € 8,15). Noord-
Holland (€ 8,60), Utrecht (€ 8,49) 
en Gelderland (€ 8,45) vormen 
de top drie. Het gemiddelde van 
Noord-Holland en Utrecht wordt 
beïnvloed door de tarieven die 
in de grote steden Amsterdam 
en Utrecht gerekend worden en 
hoger liggen.

Buitenschoolse opvang
De gemiddelde uurtarieven voor 
de BSO laten een vergelijkbaar 
beeld zien: ook hier is de 
goedkoopste provincie Friesland 
(€ 7,14). De top drie bestaat 
uit Utrecht (€ 7,91), Gelderland       
(€ 7,72) en Noord-Holland (€ 
7,62).

Per provincie
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Dagopvang
Zoals verwacht is in 2020 het gemiddelde uurtarief voor 
dagopvang in Amsterdam net zoals vorig jaar het duurste 
met een gemiddeld tarief van € 8,98. Gevolgd door 
Utrecht € 8,84, Den Haag € 8,67 en Rotterdam € 8,49. 
Een iets andere rangorde dan in 2019, want Utrecht en 
Den Haag zijn van positie gewisseld. De gemiddelde 
uurtarieven voor dagopvang zijn in alle grote steden 
hoger dan het maximaal te vergoeden uurtarief voor de 
kinderopvangtoeslag.

In het onderzoek zijn ook dit jaar de uurtarieven van de kinderopvangorganisaties in de vier grote steden onderzocht.

Buitenschoolse opvang
Voor buitenschoolse opvang ligt het gemiddelde uurtarief 
in 2020 in Den Haag het hoogste met een gemiddeld 
uurtarief van € 7,97. Gevolgd door Rotterdam € 7,87 
Amsterdam € 7,83 en Utrecht € 7,48. Opvallend is dat 
ten opzichte van vorig jaar het gemiddelde tarief van Den 
Haag voor BSO-opvang veel hoger ligt dan vorig jaar. 
De gemiddelde uurtarieven voor buitenschoolse opvang 
zijn in alle grote steden hoger dan het maximaal te 
vergoeden uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. 

G4 - Grote steden 
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Dagopvang
De overheid hanteert in 2020 voor dagopvang een 
maximaal te vergoeden uurtarief van € 8,17. 33% van de 
kinderopvangorganisaties rekent een uurtarief die hier 
nagenoeg gelijk aan is (tussen € 8,12 en € 8,22). 53% is 
aanmerkelijk duurder, 15% rekent een lager uurtarief. In 
vergelijking met 2019 37% een nagenoeg gelijk uurtarief, 
37% aanmerkelijk duurder en 26% een lager uurtarief. 

Ten opzichte van 2019 vragen in 2020 meer 
opvangorganisaties een uurtarief boven het maximum 
uurtarief kinderopvangtoerslag*.

Tarieven t.o.v. maximaal te vergoeden uurtarief
Buitenschoolse opvang
De overheid hanteert in 2020 voor buitenschoolse 
opvang een maximaal te vergoeden uurtarief van € 7,02. 
In 2020 rekent 69% van de kinderopvangorganisaties 
een uurtarief hier nagenoeg gelijk aan is (tussen € 6,84 
en € 6,94). 27% is aanmerkelijk duurder en 5% rekent 
een lager uurtarief. In vergelijking met 2019: 23% van de 
kinderopvangorganisaties rekende toen een nagenoeg 
gelijk uurtarief, 72% was aanmerkelijk duurder, 5% 
rekende een lager uurtarief.

Het aantal organisaties dat een lager tarief dan de 
maximum uurvergoeding rekent is gelijk gebleven. 
De grote prijsstijging van 2019 wordt niet doorgezet. 
Het aantal organisaties dat de prijs gelijk houdt aan 
de maximumvergoeding kinderopvangtoeslag is fors 
gestegen*.

*De onderzochte groep kinderopvangorganisaties komt niet volledig overeen met de groep van vorig jaar, er is om 
die reden terughoudendheid te betrachten bij het vergelijken van de resultaten. Daar waar er een vergelijking wordt 
gemaakt, dient er rekenschap van gegeven te worden dat de onderzoeksgroepen verschillen.


