
SUBSIDIE 
kinderopvang
Bonaire



De prijs verlagende subsidie bedraagt maximaal 
200 dollar per kind per maand voor dagopvang 
en maximaal 150 dollar per kind per maand in 
de buitenschoolse opvang. De subsidie per kind 
kunt u zelf berekenen en hangt af van het aantal 
dagdelen dat een kind naar uw opvang gaat.

Let op:

• Voor dagopvang kunt u subsidie aanvragen voor 
maximaal 2 dagdelen per dag en 40 dagdelen 
per maand. Voor de buitenschoolse opvang is 
dat maximaal 1 dagdeel per dag en maximaal 
20 dagdelen per maand. Een dagdeel bestaat uit 
vier aaneengesloten uren.

• Het aantal kinderen waarvoor u subsidie 
aanvraagt kan niet hoger zijn dan het aantal 
kinderen in de exploitatievergunning.  

• De prijs verlagende subsidie ontvangt u per 
kwartaal als voorschot. Geef na elk kwartaal 
de afname van kinderopvang door en ook de 
verwachte afname in het volgende kwartaal. Als 
dat nodig is vindt verrekening plaats.

Bekijk voor meer informatie artikel 12 en 15 van de 
tijdelijke subsidieregeling

• U staat geregistreerd bij de directie Samenleving 
& Zorg, afdeling Educatie & Welzijn, als 
organisatie die in 2019 kinderen opving

• U heeft een exploitatievergunning of u heeft een 
aanvraag hiervoor ingediend 

• Kinderen waarvoor u subsidie aanvraagt, staan 
ingeschreven als ingezetene bij het OLB.

• U heeft afspraken over de kinderopvang 
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met 
de ouder(s). 

• U heeft binnen drie maanden na verlening 
van de subsidie een door OLB goedgekeurd 
transitieplan. Hierin staat welk deel van de 
subsidie u gebruikt voor het verlagen van de 
ouderbijdrage en welk deel voor verbetering van 
de kwaliteit. 

Bekijk voor meer informatie artikel 10 uit de tijdelijke 
subsidieregeling

Kinderopvang moet betaalbaar zijn voor alle ouders in Caribisch Nederland. Daarom 
kunnen kinderopvangorganisaties in de loop van 2020 in aanmerking komen voor een prijs 
verlagende subsidie, zodra de Eilandverordening Kinderopvang van kracht is. Hiermee kan een 
kinderopvangorganisatie de ouderbijdrage verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van 
de kwaliteit van de opvang. De bedoeling is dat in 2022 een structurele financieringsregeling 
voor de kinderopvang ingevoerd wordt.

Subsidie per 
dagdeel per kind

Kinderopvang-
centrum

Gastouder

Dagopvang $ 5.00 $ 2.50

Buitenschoolse 
opvang

$ 7.50 $ 5.00

Hoogte subsidie

Voor wie?

De subsidie is voor kinderopvang-, buitenschoolse opvangorganisaties en gastouders. U moet 
voldoen aan de volgende voorwaarden:

“Kinderopvang 
moet betaalbaar 
zijn voor alle 
ouders in Caribisch 
Nederland.”



• De ouderbijdrage mag niet hoger zijn dan 
200 dollar per maand. Voor gastouders 
die dagopvang bieden, is de maximale 
ouderbijdrage 175 dollar. 

• De ouderbijdrage mag niet lager zijn dan 150 
dollar per maand voor dagopvang en 100 dollar 
per maand voor buitenschoolse opvang. 

• U werkt mee aan kostprijsonderzoeken van het 
programma BES(t) 4 kids.  

• Na elk kwartaal geeft u het gebruik van 
kinderopvang door. Ook geeft u het aantal 
kinderen door dat u verwacht in het 
daaropvolgende kwartaal, inclusief het aantal 
dagdelen opvang per kind.

• In uw administratie bewaart u de volgende 
gegevens, die u op verzoek kunt verstrekken: 

 0 Een overzicht van alle ingeschreven kinderen

 0 Alle overeenkomsten met ouders 

waarin staat: de soort kinderopvang, 
de ouderbijdrage per maand, het aantal 
dagdelen opvang per week, de begin- en 
einddatum van de opvang en de duur van de 
overeenkomst.

 0 Facturen en betaalbewijzen van de 
betalingen van de ouder(s)

 0 Een kwartaaloverzicht met het aantal 
dagdelen per maand per kind 

• U houdt zich aan de afspraken in het 
transitieplan.

• Als de kinderopvang niet meer verzorgd wordt 
of als uw exploitatievergunning of transitieplan 
wordt ingetrokken, geeft u dit direct door. De 
subsidie wordt dan per datum van de intrekking 
stopgezet.

Bekijk voor meer informatie artikel 11, 13, 16 en 18 van 
de tijdelijke subsidieregeling 

• Het maximale aantal kinderen zoals in de 
(aanvraag) exploitatievergunning is opgenomen

• Het aantal kinderen en dagdelen per kind dat u 
in het komende kwartaal verwacht

• Het type opvang (dagopvang of buitenschoolse 
opvang)

• Een afschrift van de exploitatievergunning of 
een kopie van de aanvraag

• Een recent bankafschrift van de 
kinderopvangorganisatie met zichtbaar 
banknummer

• Een recent uittreksel KvK en een mandaatbesluit 
als u namens andere eigenaren de subsidie 
aanvraagt. 

Dien uw  aanvraag uiterlijk in de eerste maand 
van het kwartaal in. Alleen een volledige 
subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen. 
Het streven is om binnen 6 weken na ontvangst 
van een volledige aanvraag een beslissing te 
nemen over de aanvraag.

Bekijk voor meer informatie artikel 8 en 9 uit de 
tijdelijke subsidieregeling 

Kindplaatssubsidie
Naast de prijs verlagende subsidie kunnen kinderopvangorganisaties kindplaatssubsidie 
krijgen voor kinderen van ouders die in armoede leven en/of in bijzondere omstandigheden. De 
aanvraag voor een kindplaatssubsidie kunnen ouders indienen bij het OLB. Bij de aanvraag van 
de tijdelijke subsidieregeling vult de kinderopvangorganisatie het aantal kindplaatssubsidies in, 
afgestemd met de frontoffice. De uitbetaling van de kindplaatssubsidie gebeurt dan door SZW, 
tegelijk met de prijs verlagende subsidie

Verplichtingen

Hoe aanvragen?

Als uw organisatie de prijs verlagende subsidie krijgt, gelden ook verplichtingen:

De prijs verlagende subsidie kunt u met de hulp van de frontoffice bij de directie Samenleving en Zorg, 
afdeling Educatie & Welzijn van OLB aanvragen via het subsidieportaal  
www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl. De volgende gegevens zijn nodig:



Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem 
dan contact op met: 

Josslyn Martinus 
Medewerker Intake & Registratie kinderopvang / 
frontoffice tijdelijke subsidieregeling BES(t) 4 kids  
josslyn.martinus@bonairegov.com

Jessica maduro 
Medewerker Intake Kindplaatssubsidie / 
frontoffice tijdelijke subsidieregeling BES(t) 4 kids  
jessica.maduro@bonairegov.com

Tamara Nicolaas 
Projectleider BES(t) 4 kids, afdeling Educatie & 
Welzijn OLB 
tamara.nicolaas@bonairegov.com 

Ruthmila St.Jago 
Beleidsadviseur BES(t) 4 kids, afdeling Educatie & 
Welzijn OLB 
ruthmila.stjago@bonairegov.com


