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TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING  

FINANCIERING KINDEROPVANG CARIBISCH NEDERLAND 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER VERHOGING SUBSIDIE  

PER 1 JANUARI 2022 

 

 
Wat zijn de exacte subsidiebedragen van de tijdelijke subsidieregeling vanaf 1 januari 2022? 
 
Per kind per dagdeel (USD) 

PER KIND/DAGDEEL  Bonaire Saba  Sint Eustatius 

Dagopvang* 7,63 4,38 4,38 

Buitenschoolse opvang** 12,50 12,50 12,50 

Gastouder dagopvang* 4,88   

Gastouder-bso**  9,75   
*maximaal 40 dagdelen per maand 

**maximaal 20 dagdelen per maand, muv schoolvakanties 

 
Maximaal bedrag per kind per maand, bij 5 dagen opvang per week (USD) 

MAX PER KIND/MAAND  Bonaire Saba  Sint Eustatius 

Dagopvang 3051 175 175 

Buitenschoolse opvang 250 250 250 

Gastouder opvang 195   

 
Verandert ook de minimale en/of maximale ouderbijdrage per 1 januari 2022? 
Nee, de ouderbijdrage verandert niet. 
 
Geldt de 11% verhoging per 1 januari 2022 ook voor de kindplaatssubsidie?  
 Nee, Omdat de ouderbijdrage niet verandert, geldt de verhoging niet voor de kindplaatssubsidie.   
 
Is een kinderopvang verplicht om alle salarissen te verhogen met 10 procent? 
Nee, een kinderopvang is verplicht om ervoor te zorgen dat de salarissen van medewerkers voldoen 
aan het Wettelijke Minimum Loon vanaf 1 januari 2022. Het resterende extra subsidiebedrag kan 
voor de verbetering van de lonen van de overige medewerkers worden ingezet.  
 
Mag de extra subsidie ook gebruikt worden om de gestegen reguliere kosten (bv voor elektriciteit, 
eten voor kinderen) te betalen? Mag de extra subsidie ook gebruikt worden voor het verbeteren 
van de kwaliteit? 
De verhoging van de subsidie per 1 januari 2022 is om de stijging van het wettelijk minimumloon met 
10 procent te compenseren. Elke kinderopvang is verplicht om ervoor te zorgen dat de salarissen van 
medewerkers voldoen aan het Wettelijke Minimum Loon vanaf 1 januari 2022. Het ligt voor de hand 
om het eventueel resterende extra subsidiebedrag in te zetten voor het verbeteren van salarissen 
van de pedagogisch medewerkers die voldoen aan de opleidingseisen. Dit heeft vanuit het 
programma BES(t) 4 kids de voorkeur. Investeren in de salarissen van de medewerkers draagt ook bij 
aan de kwaliteit van de opvang. Verder staat het de kinderopvangorganisatie vrij om de besteding 
van de extra subsidie naar eigen inzicht in te vullen.  
De prijsontwikkeling op de eilanden in 2022 wordt gevolgd en zo nodig zullen de subsidiebedragen 
per 1 juli 2022 worden aangepast. 

 
1 De subsidies voor de dagopvang zijn gebaseerd de gemiddelde tarieven die ouders moesten betalen. Dat 
gemiddelde  lag op Bonaire aanzienlijk hoger dan op St. Eustatius en Saba. 
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Wat gaat er nog meer gebeuren om de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de kinderopvang 
te verbeteren? 
Vorig jaar zijn er binnen het programma BES(t) 4 kids verschillende voorbereidende onderzoeken 
gedaan naar de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang. Hieruit wordt duidelijk dat de verschillen in 
salarissen in de kinderopvang nog groot zijn en ook per eiland verschillen.   
Bedoeling is om te komen tot een set arbeidsvoorwaarden kinderopvang in 2023.  
In 2022 zal er in overleg met vertegenwoordigers van de kinderopvangorganisaties en hun 
medewerkers worden gesproken over de arbeidsvoorwaarden in de sector kinderopvang.  
  
Hoe kunnen kinderopvangorganisaties alle noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen doorvoeren als 
ze daar niet voldoende geld voor hebben? Wat wordt daaraan gedaan?  
Kinderopvangorganisaties moeten eerst aan de eilandverordening voldoen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om voldoende medewerkers met de juiste opleiding, veilige huisvesting en goede 
materialen. De Inspectie van het Onderwijs en de lokale inspecteur zullen daarop toezien. Daarbij 
houden zij rekening met de omstandigheden bij de organisatie. 
We moeten ons realiseren dat veranderen en kwaliteit verbeteren niet van vandaag op morgen voor 
elkaar is. Dat wordt ook niet verwacht van kinderopvangorganisaties. We trekken daar een aantal 
jaren voor uit.  
 
Het kostprijsonderzoek dat in 2021 voor een deel is uitgevoerd, geeft tot op zekere hoogte inzicht in 
de huidige kosten van de kinderopvang. Daarnaast hebben we op basis van de transitieplannen van 
de kinderopvangorganisaties en de 0-meting van de inspectie in de loop van 2022 een goed zicht op 
wat er nog allemaal moet gebeuren, en welke middelen en steun daarvoor nodig is. Dan kunnen we 
ook beter inschatten hoe we het subsidiebudget de komende jaren het beste kunnen inzetten en wat 
nog meer nodig is om op het beoogde kwaliteitsniveau te komen. 
 
Wat wordt er gedaan met het kostprijsonderzoek dat al uitgevoerd is? 
Het kostprijsonderzoek dat uitgevoerd is door het onderzoeksbureau SEO is bedoeld om inzicht te 
krijgen in de kosten van kinderopvang. Met dit inzicht willen we de toekomstige (structurele) 
financieringsstructuur vormgeven. De resultaten van dit onderzoek zijn in november 2021 
opgeleverd. Voor Bonaire geeft het onderzoek een eerste beeld van de kostenstructuur in de 
kinderopvang en de grote verschillen tussen organisaties. Dat beeld is echter nog niet volledig omdat 
een deel van de benodigde informatie niet bij alle kinderopvangorganisaties in de administraties 
werd aangetroffen. Ook voor Saba en Sint Eustatius waren de onderzoeksgegevens onvoldoende om 
conclusies te kunnen trekken. 
 
Mede om die reden is besloten om de invoering van de nieuwe bekostigingsstructuur op de eilanden 
tot 2024 uit te stellen. Begin 2022 zal een samenvatting van het onderzoek worden opgesteld en zal 
met de kinderopvangorganisaties worden gesproken over het vervolg. 
 
Tot wanneer duurt de tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland? 
De tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang loopt tot het moment dat er een structurele 
financieringsregeling van kracht is. Het structurele financieringsstelsel wordt vastgelegd in de Wet 
Kinderopvang Caribisch Nederland en uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De 
verwachting is nu deze pas in (de loop van) 2024 van kracht zal zijn.  
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Welk bedrag kan ik als eerste betaling in januari 2022 van UVB verwachten? 
In januari 2022 zal UVB, vooruitlopend op het bepalen van het voorschot over het eerste halfjaar, 
een eerste betaling doen. De hoogte van de eerste betaling wordt bepaald op basis van het 
uitgekeerde voorschot dat u eind juli/begin augustus 2021 hebt ontvangen, exclusief de nabetaling 
die u eind augustus hebt ontvangen en inclusief de kindplaatssubsidies. Dit bedrag wordt met 5% 
verhoogd in plaats van 11%, zodat u in elk geval genoeg hebt om de betalingen in januari en februari 
te kunnen doen. Een verhoging van het totale bedrag (inclusief kindplaatssubsidie) met 11% zou 
teveel zijn voor veel organisaties, met als gevolg dat organisaties moeten gaan terugbetalen. Dat 
willen we voorkomen. 
 
Na de controle van de voortgangsrapportage zal UVB op basis van de nieuwe subsidiebedragen voor 
2022 (die gemiddeld met 11% zijn verhoogd) het voorschot voor het eerste halfjaar bepalen. Als u 
500 of meer te weinig hebt gehad bij de betaling in januari 2022, dan zal UVB uiterlijk in februari een 
nabetaling doen. Is het een kleiner verschil, dan wordt dit verrekend met het voorschot in april. Is de 
uitbetaling te hoog geweest, dan zal ook dit worden verrekend met de betaling van het voorschot 
over het tweede kwartaal. 
 
 


