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Op dit moment is er al een Eilandsverordening Kinderopvang waarin veel kwaliteitseisen voor de kindercentra 
en gastouders zijn opgenomen. Er is ook al een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang, om de 
kwaliteit te kunnen verbeteren en de kosten voor ouders te verlagen. 

In het wetsvoorstel Kinderopvang Caribisch Nederland, worden de kwaliteitseisen duurzaam vastgelegd. Daarnaast 
regelt het wetsvoorstel de structurele financiering van de kinderopvang. Deze financiering komt in de plaats van 
de tijdelijke subsidieregeling, zodat we samen structureel voor goede, veilige en betaalbare kinderopvang kunnen 
zorgen.

In het wetsvoorstel zijn verschillende 
kwaliteitseisen voor kindercentra en gastouders 
opgenomen.

Vergunning is verplicht

Kindercentra en gastouders moeten beschikken 
over een exploitatievergunning. Deze vergunning 
wordt afgegeven door het openbaar lichaam als 
de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen. Het 
wetsvoorstel verandert dit niet. Wat wel verandert, 
is dat gastouderopvang alleen plaats mag vinden op 
een eiland als het openbaar lichaam dat toestaat.

Bestaande kwaliteitseisen blijven gelden

De kwaliteitseisen in het wetsvoorstel komen 
grotendeels overeen met de eisen uit de 
Eilandsverordening Kinderopvang. De kwaliteitseisen 
zijn erop gericht dat kindercentra en gastouders 
ervoor moeten zorgen dat kinderen in een veilige 
en prettige omgeving worden opgevangen en 
dat zij spelenderwijs worden gestimuleerd in hun 

ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om eisen aan de 
groepsgrootte, de binnen- en buitenruimtes en het 
schriftelijk vastleggen van pedagogisch, veiligheids- 
en gezondheidsbeleid. De eisen aan kindercentra en 
gastouders verschillen soms.

Nieuwe kwaliteitseisen

Het wetsvoorstel bevat ook een beperkt aantal 
nieuwe eisen. De nieuwe eisen zijn erop gericht dat 
kinderen in Caribisch Nederland zich doorlopend en 
goed kunnen ontwikkelen en dat de overgang van de 
kinderopvang naar de basisschool soepel verloopt. 
Kindercentra en gastouders moeten daarom de 
ontwikkeling van kinderen volgen, en er moeten 
afspraken worden gemaakt tussen kinderopvang en 
scholen over hoe de overgang wordt georganiseerd. 
Daarnaast worden basisscholen verplicht om in groep 
1 en 2 een programma voor vroegschoolse educatie 
aan te bieden. Dit programma is een vervolg op het 
programma voor voorschoolse educatie dat door de 
dagopvang (0-4) wordt aangeboden.

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. De focus ligt op het creëren 
van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen die voor alle gezinnen 
toegankelijk is, zodat elk kind de kans heeft om zich volop te ontwikkelen. De 
basisregels voor kindercentra en gastouders in Caribisch Nederland worden in 
een wet vastgelegd. Voordat het wetsvoorstel definitief wordt, worden er nog 
veel stappen gezet. In deze folder leest u meer over het wetsvoorstel dat in 
voorbereiding is.

Waarom dit wetsvoorstel?

Kwaliteit



Het wetsvoorstel regelt dat de Inspectie van het 
Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit van de 
kinderopvang. De inspectie werkt bij de uitvoering 
van het toezicht samen met lokale inspecteurs van 
het openbaar lichaam.

Inspectie komt jaarlijks langs

Kindercentra en gastouders zullen elk jaar bezocht 
worden door de inspecteur(s). Dat kan aangekondigd 
maar ook onverwachts zijn. De inspecteur kijkt 
niet alleen of op papier aan de wet wordt voldaan, 
maar zal ook in de groepen komen kijken. De 
inspecteur voert gesprekken met het bestuur en het 
management, de medewerkers en soms ook met 
kinderen en ouders. De bevindingen bespreekt de 
inspecteur met het kindercentrum of de gastouder. 
De bevindingen worden ook vastgelegd in een 
rapport. Het rapport zal, samen met de reactie van de 
organisatie op het oordeel van de inspectie, openbaar 
worden gemaakt.

De nadruk ligt op stimulerend toezicht

De inspectie zal vooral stimulerend toezicht 
uitvoeren. Dat betekent dat het toezicht gericht is op 
het verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Als de 
inspectie gebreken constateert bij een kindercentrum 
of gastouder, dan kan de inspectie een opdracht 
geven om dit binnen een bepaalde tijd te herstellen. 
Als het kindercentrum of de gastouder dit niet tijdig 
oplost of als er sprake is van een gevaarlijke situatie, 
dan kan de inspectie zwaardere instrumenten 
inzetten, zoals een bestuurlijke boete. 

Het kost tijd voor de kindercentra en gastouders 
om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. De inspectie 
zal daar de eerste jaren rekening mee houden als 
ze een opdracht tot herstel geeft. Als het gaat om 
de  veiligheid en gezondheid van kinderen, treedt 
de inspectie strenger op. De inspectie zal maatwerk 
bieden: met iedere organisatie wordt bekeken waar 
de organisatie als eerste mee aan de slag moet gaan. 

Met het programma BES(t) 4 kids willen we ervoor 
zorgen dat alle ouders hun kinderen naar de opvang 
kunnen brengen zonder zich zorgen te hoeven 
maken over de financiering. Het is voor ouders niet 
verplicht om gebruik te maken van kinderopvang. 
Het is echter wel wenselijk dat kinderen minimaal 
een paar dagen per week naar de opvang gaan.

Ouders betalen ouderbijdrage aan de Rijksoverheid

In het wetsvoorstel Kinderopvang Caribisch 
Nederland is vastgelegd dat ouders, net als nu, 
afspraken met de kindercentra en gastouders maken 
over de opvang van hun kind(eren). Die afspraken 
moeten worden vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst. Het wetsvoorstel legt vast dat 
de ouders de ouderbijdrage gaan betalen aan de 
Rijksoverheid in plaats van aan het kindercentrum of 
de gastouder. De hoogte van die ouderbijdrage hangt, 
net als nu, af van het inkomen van de ouders.

Rijksoverheid betaalt kinderopvangorganisatie

In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat de 
Rijksoverheid een vergoeding biedt in de kosten 
voor de kinderopvang aan organisaties met een 
exploitatievergunning. Elke kinderopvangorganisatie 
kan per kind een vastgestelde vergoeding ontvangen. 
Dit jaar (2020) start een onderzoek om te bepalen wat 
een redelijke vergoeding per kind is. De Rijksoverheid 
zal de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om de 
hoogte van de vergoeding per kind te bepalen.

Regels voor kindercentra en gastouders 

Kindercentra en gastouders mogen geen aanvullende 
bijdrage van ouders vragen, ook geen vrijwillige 
bijdrage. Voor kinderen waarvoor geen vergoeding 
kan worden aangevraagd, mogen kindercentra en 
gastouders wel rechtstreeks aan de ouders een 
bijdrage vragen. Die bijdrage mag niet lager zijn 
dan de vergoeding van het Rijk. Daarnaast mogen 
kindercentra en gastouders geen kinderen weigeren 
als er geen wachtlijst is. 

Toezicht

Financiering




