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Wij vinden dat alle kinderen recht hebben 
op optimale ontwikkelingskansen én 
zonder drempel gebruik moeten kunnen 
maken van de veilige en rijke 
ontwikkelomgeving die de kinderopvang 
biedt. Dat is goed voor kinderen, voor 
ouders en uiteindelijk voor Nederland.  
Dit is nu nog niet het geval en dat is best 
vreemd. Vanaf vier jaar komen kinderen 
elkaar allemaal tegen op school, maar 
voor die tijd zijn het gescheiden werelden 
van kinderen die naar de kinderopvang 
gaan en kinderen die daar niet komen 
omdat hun ouders niet allebei werken. 
Daarnaast heeft het huidige systeem van 
kinderopvangtoeslag tot ongekend 
onrecht geleid. Het zorgt voor 
complexiteit en veel ellende voor ouders 

en brengt grote risico’s met zich mee. En 
het is niet toegankelijk voor kinderen van 
niet-werkende ouders. 
Daarom moet er een nieuw systeem 
komen voor kinderopvang. 
 
  

Geen gedoe 
voor ouders 
 Een nieuw systeem voor kinderopvang 
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Ouders moeten in het huidige systeem 
eerst het totale bedrag betalen aan de 
kinderopvang waarna ze, 
inkomensafhankelijk, een deel terug 
krijgen. Als ze meer of minder gaan 
verdienen of gaan werken, moeten ze dit 
doorgeven. Er gaat helaas vaak iets mis 
heeft de toeslagenaffaire laten zien. Héél 
veel ouders hebben te maken met een 
teruggave en deze bedragen kunnen 
enorm oplopen waardoor ouders in grote 
problemen komen.     
 
Het is tijd voor een fundamentele 
verandering; een eenvoudige, 
rechtstreeks door de overheid 
gefinancierde kinderopvang. Dit kan 
gerealiseerd worden door een 
uitvoeringsorganisatie die de kosten voor 
kinderopvang rechtsreeks aan de 
kinderopvangorganisatie betaalt. Zo is 
kinderopvang voor ouders simpel, veilig, 
zonder risico en laagdrempelig. 
 

Als de kinderopvang een aantal dagen per 
week zonder financiële bijdrage van 
ouders toegankelijk wordt, zijn de 
uitvoeringskosten bovendien zo laag 
mogelijk. Er hoeft immers geen 
inkomenstoets uitgevoerd worden. 
Bovendien hoeven ouders niet via een 
ondoorgrondelijk toeslagensysteem 
wijzigingen door te geven. Dit voorkomt 
gedoe en kopzorgen bij ouders en 
bespaart kosten bij de overheid. 
 
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. 

Naar een nieuw stelsel 
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Hierdoor worden jonge ouders, en zeker 
vrouwen, gestimuleerd om te 
participeren op de arbeidsmarkt en 
financiële onafhankelijkheid na te 
streven.    
 
Deze versimpeling neemt financiële en 
administratieve drempels weg. Dat ook 
gezinnen met hoge inkomens profiteren 
van een hervorming van de kinderopvang 
kan de politiek natuurlijk fiscaal 
corrigeren via de reguliere belastingen. 
Dat hoeft niet via de 
kinderopvangtoeslag.   
 
Met rechtstreekse financiering hebben 
ouders alle ruimte om de dagopvang of 
Buitenschoolse Opvang te kiezen die past 
bij hun kind en opvoedingsstijl. 
 
Wat levert goede kinderopvang op? 
Goede kinderopvang voor alle kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar levert veel op. 
Natuurlijk is het in de eerste plaats heel 
goed voor de ontwikkeling van kinderen. 
Meer hierover lees je onder Eigen Wijze 
Groei. Op de lange termijn lopen de 
baten voor kinderen en voor de 

samenleving verder op als gevolg van de 
positieve effecten van kinderopvang op 
de schoolcarrière en loopbaan van de 
kinderen. Daarnaast, als ouders meer 
kunnen werken, levert dit meer 
belastinginkomsten op en minder kosten 
vanwege een dalend ziekteverzuim bij 
ouders. Lees meer hierover onder Het 
Bewijs. 
 
Kortom, investeringen in kinderopvang 
verdienen we dubbel en dwars terug. 
Laten we alle kinderen en ouders een 
vereenvoudigd systeem geven dat alle 
kinderen een zelfde kans op een goede 
start geeft.  Dat is goed voor kinderen, 
voor ouders én noodzakelijk om onze 
samenleving en economie voor te 
bereiden op de toekomst. Dan is 
Nederland over 20 jaar een generatie 
rijker die samen kan groeien, werken en 
zorgen voor elkaar. 
 
CONTACT 
 085-0218500 
 Info@bmko.nl 
 www.maatschappelijkekinderopvang.nl 
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