Wat kost het?
Welke extra investering is nodig en wat levert goede
kinderopvang op?
Goede kinderopvang ‘zonder gedoe’
levert veel op. Het is goed voor de
ontwikkeling van kinderen en daarmee
een noodzakelijke start voor alle
kinderen. Op langere termijn stijgen hun
onderwijs- en arbeidsmarktkansen. Lees
meer hierover in Eigen Wijze Groei.
Daarnaast brengt goede kinderopvang
ontspanning in het drukke leven van
gezinnen. En stimuleert kinderopvang de
arbeidsparticipatie van jonge ouders en in
het bijzonder die van vrouwen. Zij willen
graag meer uren werken, maar goede en
betaalbare kinderopvang is een
belangrijke voorwaarde. Dit levert meer
belastinginkomsten (€1,9 mrd) en minder

kosten op vanwege dalend ziekteverzuim
bij ouders (€1,4 mrd). Dit is dus al een
directe opbrengst van €3,3 mrd! Nog los
van de gestegen onderwijs- en
arbeidsmarkt kansen van kinderen, die op
langere termijn een veel hogere
opbrengst opleveren. En last but not least
hebben we gezien het grote
personeelstekort in de zorg en het
onderwijs én met het oog op de
toenemende vergrijzing, iedere jonge
ouder die meer wil werken, hard nodig.
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Wat stellen wij voor?

Twee dagen kinderopvang per week voor iéder kind van 0
tot en met 12 jaar, ongeacht of ouders werken en zonder
financiële bijdrage van ouders, is ons streven voor de
komende kabinetsperiode (2021-2025).
Tevens zou de derde, vierde en vijfde dag
kinderopvang per week toegankelijk
moeten zijn voor kinderen van werkende
ouders, zonder financiële bijdrage voor
deze ouders. Hierdoor stimuleert
kinderopvang de arbeidsmarktparticipatie
van jonge ouders.
Welke extra investering is nodig?
Ieder jaar dat we er niet in slagen die
sterke basis voor alle kinderen op orde te
hebben, leidt tot extra kosten op andere
plekken in de samenleving. Het moet
anders, het kan anders.
Maar wat kost publiek gefinancierde
kinderopvang? Dat heeft het kabinet in
het eindrapport Scenariostudie
Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK)
reeds samen met het CPB doorgerekend.
De BMK heeft onderzoeksbureau SEO
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daarnaast gevraagd een aantal mogelijke
scenario’s door te rekenen.
De scenario’s:
•5 dagen toegang voor ieder kind
geen financiële drempels voor ouders
Extra investering: €6,1 mrd
Dit is ‘scenario 4: Richting een integrale
voorziening’ in het eindrapport
‘Scenariostudie Vormgeving
Kindvoorzieningen’
•4 dagen toegang voor ieder kind
geen financiële drempels voor ouders
Extra investering: €5,5 mrd
Dit is ‘scenario 3: Kindvoorzieningen voor
alle gezinnen’ in het eindrapport
‘Scenariostudie Vormgeving
Kindvoorzieningen’.

•2 dagen toegang voor ieder kind
geen financiële drempels voor ouders 3e
4e en 5e dag alleen kosteloos voor
werkende ouders Extra investering:
maximaal €4 mrd
•2 dagen toegang voor ieder kind
geen financiële drempels voor ouders
3e, 4e, 5e dag eigen bijdrage volgens de
huidige kinderopvangtoeslag voor
werkende ouders
Extra investering: €2,4 mrd
Maatschappelijke investering
Na de pijnlijke kinderopvangtoeslagaffaire
die voor veel ellende en ongekend
onrecht heeft gezorgd, is het tijd voor
een fundamentele verandering. Tijd voor
eenvoudige, direct gefinancierde
kinderopvang. Met een belangrijke
randvoorwaarde: namelijk dat al het
rendement vanzelfsprekend wordt
geïnvesteerd in de kwaliteit van de
kinderopvang. Geld onttrekken gaat
immers altijd ten koste van kinderen.
Maatschappelijke ondernemers gaan
zelfs nog een stapje verder en investeren
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vanuit de gezonde bedrijfsvoering, in
vestigingen in zwakkere wijken, die
eigenlijk niet rendabel zijn, zodat ook
deze kinderen optimale
ontwikkelingskansen krijgen. Of waar
kinderen zijn die meer aandacht nodig
hebben vanwege een beperking. Dat is
maatschappelijke kinderopvang. We
kunnen dit doen omdat bij
maatschappelijke
kinderopvangorganisaties geen geld
weglekt naar aandeelhouders of private
equity fondsen. Dat vinden we volstrekt
normaal, omdat het (nu ook al voor twee
derde deel) gemeenschapsgeld is.
De afgelopen vijf jaar hebben
maatschappelijk
kinderopvangorganisaties laten zien dat
kinderopvang geen verdienmodel is maar
een enorme kans om te investeren in de
ontwikkeling van kinderen De trots op het
investeren van de winst in scholing,
gedegen methodiek, innovatie en een
vrolijke inrichting vanuit de
maatschappelijke opdracht. Want de
toekomst van de kinderopvang, dat is een
maatschappelijk verhaal. We hebben een

sterke basis nodig voor ieder kind,
ongeacht het inkomen of werk van hun
ouders. Publieke financiering maakt dit
mogelijk en de uitvoering véél
eenvoudiger: de kinderopvang toeslag
kan worden afgeschaft.
Vanuit de BMK pleiten we voor een
scenario waarin de kinderopvang een
inclusieve voorziening wordt, waar ieder
kind gebruik van kan maken, kan groeien
en zich ontwikkelen, zonder financiële
drempels. Hoewel de lage inkomens nu
een heel laag uurtarief betalen, telt hier
vaak ieder tientje. We weten dat we niet
moeten onderschatten wat dit voor
invloed heeft op gebruik van
kinderopvang.
Vanuit de maatschappelijke kinderopvang
vinden we het erg als er een financiële
drempel is, zowel voor de laagste als
middeninkomens. En eigenlijk voor
iedereen, het moet niet uitmaken wat het
inkomen van je ouders is en waar je
geboren wordt.

Als kind verdien je gewoon de meest
optimale ontwikkelingskansen. En als
ouders ondersteuning vanaf de vroege
fase van het ouderschap.
Doorrekening
De politieke partijen hebben in de
doorrekening van de
verkiezingsprogramma’s ruime keuzes
gemaakt voor extra investeringen in de
kinderopvang.
Extra kosten (netto intensiveringen t.o.v.
basispad in 2025, ex ante)
VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
PvdA
Christen Unie
SGP
DENK
50 plus
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0,7 miljard
0,4 miljard
6,6 miljard (9,3 miljard structureel)
6,6 miljard (9,3 miljard structureel)
6,5 miljard (9,3 miljard structureel)
6,9 miljard (9,7 miljard structureel)
1,9 miljard
-1,3 miljard
1,2 miljard
1,3 miljard

CONTACT
 085-0218500
 Info@bmko.nl
 www.maatschappelijkekinderopvang.nl

