
Rekenvoorbeeld netto kosten kinderopvang (ouderbijdrage) voor een opvangplek op Kinderopvang Bamba 2023  

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van werkende ouders met 1 kind. 

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag die de ouders ontvangen als bijdrage in de kosten 

van de opvang van uw kind op Kinderopvang Bamba. Het verschil tussen de toeslag en de totaalkosten kinderopvang dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn 

dus de werkelijke kosten voor u als ouder. 

Voorbeeld: Gezin met 1 kind gezamenlijk inkomen ouders  30.000,- , kind gaat 2 dagen in de week naar KDV Bamba. De totaalkosten kinderopvang bedragen 

dan € 880,78 per maand. De toeslag die u van de belastingdienst ontvangt omdat uw kind 2 dagen naar de kinderopvang gaat bedraagt  € 787,00 per maand. 

€880,78 minus € 787,00 =  € 93,78 per maand (ouderbijdrage) Uw werkelijke kosten per maand bedragen dus € 93,78 per maand, hiervoor heeft uw kind 2 

dagen opvang per week op kinderopvang Bamba. 

REKENVOORBEELD KDV BAMBA 1 DAG IN DE WEEK OPVANG 1 KIND 

Ouderinkomen Totaal kosten 
Opvangplaats  p.m. 

Uren per maand 
Gem. aantal uren p.m. 

Kinderopvangtoeslag 
(dit bedrag ontvangt u van de 
belastingdienst) 

Ouderbijdrage 
(werkelijke kosten voor u 
als ouder) 

30.000,- € 440,39 p.m. 47 uur € 393,00 p.m. €   47,39 p.m. 

40.000,- € 440,39 p.m. 47 uur € 373,00 p.m. €   67,39 p.m. 

50.000,- € 440,39 p.m. 47 uur € 352,00 p.m. €   88,39 p.m. 

60.000,- € 440,39 p.m. 47 uur € 336,00 p.m. € 104,39 p.m. 

REKENVOORBEELD KDV BAMBA 2 DAGEN IN DE WEEK OPVANG 1 KIND 

Ouderinkomen Totaal kosten 
Opvangplaats  p.m. 

Uren per maand 
Gem. aantal uren p.m. 

Kinderopvangtoeslag 
(dit bedrag ontvangt u van de 
belastingdienst) 

Ouderbijdrage 
(werkelijke kosten voor u 
als ouder) 

30.000,- € 880,78 p.m. 94 uur € 787,00 p.m. €   93,78 p.m. 

40.000,- € 880,78 p.m. 94 uur € 747,00 p.m. € 133,78 p.m. 

50.000,- € 880,78 p.m. 94 uur € 705,00 p.m. € 175,78 p.m. 

60.000,- € 880,78 p.m. 94 uur € 672,00 p.m. € 208,78 p.m. 

Ouderinkomen Totaal kosten 

Opvangplaats  p.m. 

Uren per maand 

Gem. aantal uren p.m. 

Kinderopvangtoeslag 

(dit bedrag ontvangt u van de 

belastingdienst) 

Ouderbijdrage 

(werkelijke kosten voor u 

als ouder) 

30.000,- € 685,52 p.m. 82 uur € 591,00 p.m. €   94,52 p.m. 

40.000,- € 685,52 p.m. 82 uur € 561,00 p.m. € 124,52 p.m. 

50.000,- € 685,52 p.m. 82 uur € 529,00 p.m. € 156,52 p.m. 

60.000,- € 685,52 p.m. 82 uur € 505,00 p.m. € 180,52 p.m. 

REKENVOORBEELD BSO 3 KEER VSO + 3 KEER NSO + VAKANTIEOPVANG 1 KIND (82 uur per maand)

(maandag 7.00-8.30 en 15.30 tot 18.00 dinsdag 7.00-8.30 en 15.30 tot 18.00 woensdag 7.00-8.30 en 12.00 tot 18.00) 

Kosten van kinderopvang 2023 op Kinderopvang Bamba 

Tarieven Kinderopvang Bamba Veendam 2023:  KDV (dagopvang) €9,37 BSO (buitenschoolse opvang) €8,36 KDV Flex: €10,27 BSO Flex: €9,14 

 


