VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET WETSVOORSTEL

KWALITEIT
Welke kinderopvangorganisaties moeten gebruik maken van een programma voor
voorschoolse educatie?
Alleen kindercentra die dagopvang bieden, worden verplicht om gebruik te maken van een
programma voor voorschoolse educatie. Voor de gastouderopvang, buitenschoolse opvang en
flexibele opvang geldt deze verplichting dus niet. Wel moeten alle vormen van kinderopvang de
ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
vaardigheden stimuleren. Hoe een organisatie dat doet, moet blijken uit het
activiteitenprogramma. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als voorlezen, begeleid spelen en sport.
Dit is verduidelijkt in het wetsvoorstel.
Welk programma voor voorschoolse educatie moet de dagopvang gebruiken?
Vanuit het programma BES(t) 4 kids wordt een implementatietraject van Kaleidoscoop / High
Scope gefaciliteerd, maar in principe is een organisatie vrij in de keuze van het programma dat
wordt aangeboden. Dit is verduidelijkt in het wetsvoorstel.
Een gevarieerd activiteitenprogramma is op de buitenschoolse opvang nauwelijks
mogelijk door de grote hoeveelheid huiswerk.
In het wetsvoorstel is de eis opgenomen dat kinderopvangorganisaties een gevarieerd
activiteitenprogramma moeten aanbieden. Dat betekent dat de buitenschoolse opvang niet alleen
mag bestaan uit huiswerkbegeleiding, maar dat er voldoende andere activiteiten worden
aangeboden. Op dit moment lijken kinderen erg veel huiswerk van school te krijgen, waardoor het
door gebrek aan tijd bijna niet mogelijk is om nog andere activiteiten te organiseren. Dit vraagt om
overleg en afstemming met de basisscholen om te waarborgen dat aan deze eis voldaan kan
worden. Het Openbaar Lichaam zal dit onderwerp daarom vanuit het programma BES(t) 4 kids
agenderen in het eilandelijk pedagogisch netwerk.
Wat wordt geregeld voor kinderen met een zorgbehoefte?
Een van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is dat kinderen van de kinderopvang gebruik
kunnen maken, ook kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.
Kinderopvangorganisaties worden daarom in staat gesteld zorgkinderen zoveel mogelijk in de eigen
organisatie op te vangen en te begeleiden. We noemen dit inclusieve opvang. In pilotprojecten
wordt op ieder eiland afzonderlijk onderzocht op welke manier inclusieve kinderopvang vorm kan
krijgen, hoe de kinderopvangorganisaties een beroep kunnen doen op de specialistische expertise
en voorzieningen die nodig zijn bij de ondersteuning van zorgkinderen en welke kosten daarmee
zijn gemoeid. Tegelijkertijd vindt de beleidsontwikkeling plaats die nodig is om de zorgstructuur
voor de kinderopvang structureel in te richten. Op basis van de resultaten van de pilotprojecten en
de uitwerking van de zorgstructuur zullen de openbare lichamen en het Rijk (financiële) afspraken
vastleggen in een specifieke regeling. Dit is dus nog niet in het wetsvoorstel uitgewerkt.

FINANCIERING
Waarom moeten ouders de ouderbijdrage aan de Rijksoverheid betalen in plaats van aan
de kinderopvangorganisatie?
Als de wet van kracht is, maken ouders, net als nu, afspraken met de kinderopvangorganisatie
over de opvang van hun kind(eren). Die afspraken worden net als nu vastgelegd.
Wat anders wordt, is dat ouders de ouderbijdrage gaan betalen aan de RCN-unit SZW, in plaats
van aan de kinderopvangorganisatie. De RCN-unit SZW betaalt de vergoeding voor de kosten van
kinderopvang (die liggen veel hoger dan de ouderbijdrage) dan in één keer aan de
kinderopvangorganisaties. Dit heeft verschillende voordelen:
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•

•

•

Ouders kunnen gaan betalen naar draagkracht, zodat kinderopvang voor alle ouders
toegankelijk is. Ouders met een laag inkomen komen in aanmerking voor een verlaagd
tarief. Zij kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij de RCN-unit SZW op het eiland waar
zij wonen. Zo weet de kinderopvangorganisatie ook niet welk inkomen de ouder heeft.
Om het betalen van de ouderbijdrage makkelijk te maken, kunnen ouders ervoor kiezen
om deze te laten verrekenen met de kinderbijslag die zij maandelijks van SZW ontvangen.
Daarmee worden ouders ontlast van een maandelijkse administratieve last.
Kinderopvangorganisaties krijgen zekerheid over de betaling van de
kinderopvangvergoeding voor de kosten van de kinderopvang, onafhankelijk van wat
ouders (kunnen) betalen. Kindercentra en gastouders hoeven zich op deze manier geen
zorgen meer te maken of ouders hun rekening wel (op tijd) betalen. Het risico ligt dan bij
de overheid.
Bijkomend voordeel van ouders laten betalen aan de RCN-unit SZW is, dat er een check is
op de opgave (van het aantal kinderen en dagdelen) door kinderopvangorganisaties.

Is de vergoeding voor kinderopvang toereikend, dekt deze ook alle extra kosten?
Het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangvergoeding is dat alle normale
kosten van de opvang van kinderen hiermee kunnen worden betaald. Dus ook de extra kosten die
ontstaan als gevolg van de eisen uit het wetsvoorstel. Voorbeelden zijn de kosten voor bijvoorbeeld
(sport)activiteiten, gezonde voeding, betere salarissen voor beroepskrachten en extra opvang
gedurende schoolvakanties.
Is het toegestaan om aanvullende inkomsten te genereren?
Het is niet toegestaan om aan ouders een aanvullende ouderbijdrage te vragen, of om kosten in
rekening te brengen voor bepaalde activiteiten. Ook mag er geen inschrijfgeld aan ouders worden
gerekend. Wel mag een kinderopvangorganisatie fondsen werven of een inzamelingsactie
organiseren. Maar ook een inzamelingsactie mag er niet toe leiden dat kinderen wiens ouders niet
meedoen, niet kunnen deelnemen aan de kinderopvang of aan de activiteiten die ermee
gefinancierd worden. Dit is verduidelijkt in het wetsvoorstel.
Als een ouder de ouderbijdrage niet betaalt, heeft dat gevolgen voor de
kinderopvangvergoeding die de kinderopvang van de overheid ontvangt?
Nee, als de ouder de ouderbijdrage na drie maanden niet heeft betaald, zal de RCN-Unit SZW de
ouderbijdrage verrekenen met de kinderbijslag. Dat betekent dat de ouderbijdrage alsnog wordt
betaald, dat het kind op de opvang kan blijven en dat de kinderopvangorganisatie de
kinderopvangvergoeding ontvangt. In uitzonderlijke gevallen dat verrekening niet mogelijk is
(bijvoorbeeld als de ouder geen kinderbijslag ontvangt) zal dat gevolgen hebben voor de
kinderopvangvergoeding.
Als een ouder weigert de betalingsachterstand in te halen, dan kan de overheid besluiten dat dit
gezin niet meer gebruik kan maken van de kinderopvang. Op dat moment stopt ook de
kinderopvangvergoeding die u ontvangt voor dit kind. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Hoe wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald?
In het wetsvoorstel is bepaald dat ouders een vaste ouderbijdrage betalen. De hoogte van de
ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Rijksoverheid na consultatie van het openbaar lichaam.
Het zal een beperkte bijdrage zijn, omdat we willen dat kinderopvang voor alle ouders betaalbaar
is. Dat zal in het begin bij voltijd gebruik voor de dagopvang tussen de $100 tot $150 per maand
zijn, en tussen $50 en $75 voor buitenschoolse opvang. Ouders met een laag inkomen kunnen
gedeeltelijk gecompenseerd worden door de Rijksoverheid. Voor hen zal de bijdrage per maand
ongeveer op $40 voor dagopvang en $25 voor buitenschoolse opvang komen te liggen. Deze
aangepaste bijdrage komt ongeveer overeen met de kosten die een ouder zelf zou maken voor
bijvoorbeeld maaltijden, luiers en activiteiten. In feite is de kinderopvang dan zo goed als gratis.
Als een ouder ook de verlaagde ouderbijdrage niet kan betalen, kan de ouder een verzoek bij het
Openbaar Lichaam indienen om de betaling van de ouderbijdrage te vergoeden.
Wat gebeurt er straks als ik vragen of een klacht over de financiering heb?
RCN-unit SZW zal de regeling uitvoeren. Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen op het eigen

eiland bij de RCN-unit SZW terecht om vragen te stellen over de financiering, gevraagde informatie
aan te leveren, en om klachten te melden.

