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Voorstel voor nieuwe wet Kinderopvang in Caribisch Nederland
Het programma BES(t) 4 kids wil voor alle kinderen in Caribisch Nederland goede,
veilige en betaalbare kinderopvang aanbieden. We willen zorgen voor een veilige
en zorgzame omgeving voor kinderen, waar alle gezinnen gebruik van kunnen
maken. Zodat elk kind de kans heeft om zich goed te ontwikkelen. De regels
voor kindercentra en gastouders in Caribisch Nederland worden in een nieuwe
wet vastgelegd. Voordat het voorstel voor deze nieuwe wet definitief wordt,
is uw mening van belang. In deze folder leest u meer over het voorstel, welke
veranderingen er voor u komen en hoe u daarover uw mening kunt geven.
Waarom een nieuwe wet?
Op dit moment is er al een Eilandsverordening Kinderopvang waarin veel regels voor de kwaliteit van kindercentra
en gastouders staan. Er is ook al een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang. Met deze subsidie kan een
kinderopvang de kwaliteit verbeteren en de kosten voor ouders verlagen. In het voorstel voor de nieuwe wet
worden alle regels voor de kwaliteit voor een lange periode vastgelegd. Daarnaast staat in het voorstel hoe we de
kinderopvang in de toekomst gaan financieren, als de tijdelijke subsidieregeling stopt. Met dit alles bij elkaar zorgen
we voor goede, veilige en betaalbare kinderopvang.

Wat verandert er voor kinderen?
Net als in de Eilandsverordening Kinderopvang, staat in het voorstel voor de nieuwe wet dat kinderen in een veilige
en prettige omgeving worden opgevangen en dat zij spelenderwijs worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Medewerkers in de kinderopvang worden daarvoor opgeleid. Bij veel kinderopvangorganisaties gebeurt dat al.
In het voorstel voor de nieuwe wet staat ook dat kinderen elke dag één of meer gezonde maaltijden krijgen in de
kinderopvang. De (buitenschoolse) opvang zal ook regelmatig leuke activiteiten moeten organiseren, zoals sport,
tekenen en toneel. Daarbij moeten zij rekening houden met de leeftijd en interesses van kinderen. Kinderen kunnen
tijdens de schoolvakantie hele dagen naar de buitenschoolse opvang.
Kinderopvang en basisschool zullen ook nauw moeten gaan samenwerken. Dat is om ervoor te zorgen dat kinderen
zich altijd goed blijven ontwikkelen en de overgang van de kinderopvang naar school soepel verloopt.
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht gaan houden op kinderopvangorganisaties. Zij zien erop toe dat
kinderen op een goede en veilige manier worden opgevangen.

Wat verandert er voor ouders?
Het programma BES(t) 4 kids wil dat alle ouders hun
kinderen naar de opvang kunnen brengen zonder zich
zorgen te hoeven maken over de financiering. Het
is voor ouders natuurlijk niet verplicht om gebruik
te maken van kinderopvang. Maar het is voor de
ontwikkeling van kinderen goed om hen minimaal
een paar dagen per week naar de opvang te brengen.
Betaling ouderbijdrage
In het voorstel voor de nieuwe wet staat dat ouders,
net als nu, afspraken met de kinderopvangorganisatie
maken over de opvang van hun kind(eren). Die

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van die ouderbijdrage hangt, net als nu,
af van het inkomen van de ouders. De Rijksoverheid
besluit in 2021 welke ouderbijdrage ouders gaan
betalen vanaf 2022. Voor ouders die (samen) meer dan
$25.000 bruto per jaar verdienen, wordt nu gedacht
aan een ouderbijdrage van ongeveer:
•

$100 tot $150 per maand voor 5 dagen
dagopvang per week;

•

$50 tot $75 per maand voor 5 dagen
buitenschoolse opvang per week.

afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst.
Wat anders wordt, is dat ouders de ouderbijdrage
gaan betalen aan de Rijksoverheid, in plaats

De genoemde bedragen kunnen nog
gaan veranderen. Dat geldt ook voor de
inkomensgrens van $25.000.

van aan het kindercentrum of de gastouder.
De overheid betaalt de vergoeding voor de
kosten van kinderopvang dan in één keer aan de
kinderopvangorganisaties. Een kindercentrum
of gastouder mag aan ouders geen aanvullende

Als een kind de helft van de tijd naar de opvang
gaat, dan betaalt de ouder ook de helft van de
ouderbijdrage.

ouderbijdrage vragen, ook geen vrijwillige bijdrage.

Ouders die een lager inkomen hebben dan $25.000 per

Kinderopvangorganisaties mogen ook geen kinderen

jaar, betalen vanaf 2022 ongeveer $40 per maand voor

weigeren als er geen wachtlijst is.

dagopvang en $25 voor de buitenschoolse opvang.

Actief betrekken ouders

Ouders kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij de
Rijksoverheid. Ook kan het openbaar lichaam besluiten

Met de nieuwe wet willen we stimuleren dat ouders

de ouderbijdrage volledig te compenseren voor

door de kinderopvangorganisatie worden betrokken

gezinnen die in armoede leven. Voor die ouders is de

bij de ontwikkeling van hun kind. Daarom staat in het

kinderopvang dan gratis.

voorstel bijvoorbeeld dat kinderopvangorganisaties
een oudercommissie moeten instellen. Ook
kunnen ouders meedoen aan het organiseren
van activiteiten voor de kinderen. Soms zal de
kinderopvangorganisatie informatie over de
ontwikkeling van kinderen willen delen met andere
organisaties, zoals de basisschool. Dan moet aan de
ouder toestemming worden gevraagd.

Uw mening over het voorstel voor
de nieuwe wet
Laat u ook weten wat u vindt van
het voorstel voor de nieuwe wet?
Dat kan tot 31 december 2020 via
www.best4kids.nu. Klik daar op
e
‘Wettelijke regeling’. Op de websit
kunt u ook een samenvatting van
het voorstel vinden.

