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VOORWOORD 

 

 
De kinderopvangsector zit onverminderd in turbulente tijden. Reorganisaties, fusies, faillissementen 

en ontslagen domineren nog steeds het publieke beeld. De sector draagt de sporen van de 

bezuinigingen van de rijksoverheid op de kinderopvangtoeslag en de toenemende werkloosheid 

onder ouders met jonge kinderen. De teruggang lijkt in de loop van 2014 enigszins af te zwakken en 

hier en daar gloort er weer wat hoop op stabilisatie en mogelijk zelfs groei in 2015. We willen 

echter nog niet te vroeg juichen en het goede nieuws zal zich eerst moeten waarmaken. 

 

Tegelijkertijd leeft in de sector de wens tot  ondernemerschap en innovatie. Ondernemers spelen in 

op wensen van ouders voor andere contractvormen, bieden opvang voor de nieuwe doelgroep van 

peuters en kiezen voor vernieuwende vormen van samenwerking met onderwijs en (jeugd)zorg. 

Ondanks knellende regelgeving bieden ondernemers nog steeds een op maat gesneden aanbod dat 

recht doet aan de behoefte van kinderen en past in lokale gemeenschappen. 

 

Met dit alles speelt de kinderopvangsector een rol van maatschappelijk belang. Met bijna 3.200 

ondernemingen (niet geconsolideerd), zo’n 650.000 kinderen uit ruim 400.000 huishoudens, 

ongeveer 75.000 pedagogisch medewerkers en bijna 40.000 gastouders, plus nog uitzendkrachten, 

stagiaires en vrijwilligers. Met deze achtergrond heeft Brancheorganisatie Kinderopvang in de 

periode 2011-2014 een professionaliseringsslag ingezet op drie beleidsspeerpunten, te weten; 

governance, transparantie en kwaliteit. 

 

De Governance Code Kinderopvang is de eerst behaalde ambitie. In het brancherapport over 2013 is 

verslag gedaan van de eerste meting van de invoering van de code. Dat rechtvaardigt de 

verwachting dat binnen enkele jaren de code sectorbreed gekend en gehanteerd wordt. 

 

Kwaliteit krijgt de invulling met de nieuwe definitie van het begrip kwaliteit. De kinderopvang doet 

dit samen  met de stakeholders: ouders, overheden en professionals. Kwaliteit die wordt ingegeven 

door de waarde van de kinderopvang voor het kind en niet als checklist voor een toezichthouder. 

Via de inzet van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK), de herijking van de kwaliteitseisen en de 

vertaling naar de toezichtpraktijk vindt hernieuwd kwaliteitsdenken zijn weg naar een gedegen 

kwaliteitsbasis voor alle kinderen in de opvang met voor  ondernemers ruimte voor maatwerk, 

ondernemerschap en innovatie. 

 

Transparantie tenslotte is ingevuld met de uitgave van het eerste brancherapport kinderopvang in 

2013 en nu met de uitgave van deze editie voor 2014. De kinderopvangsector geeft hiermee 

invulling aan de roep om openbare maatschappelijke verantwoording aan de landelijke politiek 

alsook aan maatschappelijke stakeholders als ouders. Met de uitgave 2014 heeft wederom een groot 

aantal kinderopvangorganisaties gegevens geleverd voor de maatschappelijke verantwoording. Deze 

uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Brancheorganisatie Kinderopvang en 

het Waarborgfonds Kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang spreekt haar dank uit aan 

iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit document. 

 

De komende tijd werken we als sector verder aan de ambitie om transparantie binnen de 

kinderopvangsector te vergroten. Een integraal systeem van transparantie kan op termijn leiden tot 

vermindering van regel- en toezichtsdruk en meer ruimte voor ondernemerschap, innovatie en 

maatwerk. Daar hebben ondernemers en overheid baat bij, maar ook ouders en kinderen. Daarnaast 

zal worden ingezet op het vergroten van het bereik bij kinderopvangorganisaties.  

 

Voor nu wensen wij dat uw kennis en inzicht over de kinderopvangsector worden verrijkt bij het 

lezen van dit tweede brancherapport van de sector. 

 

November 2014 

 

 

Mariëlle Rompa      Lex Staal 

voorzitter      directeur  
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SAMENVATTING 

 

 
De kinderopvangsector maakt een turbulente tijd door, maar werkt tegelijkertijd aan een duidelijk 
perspectief voor de toekomst. Hiermee zijn de ontwikkelingen in de sector, projecten en andere 
activiteiten van de sector te kenschetsen. 
 
Sectorbeeld 
 
Ook in 2014 kampen kinderopvangorganisaties nog met de gevolgen van vraaguitval. Sinds 2011 
maken er zo’n 100.000 kinderen minder gebruik van kinderopvang. In 2013 is een stevige lobby 
ingezet om het bedrag dat meer is bezuinigd dan geraamd terug te ploegen in de sector. Dit heeft 
voor 2014 geleid tot een verhoging van het budget voor kinderopvangtoeslag met 100 miljoen euro. 
 
In 2013 was er sprake van een record aantal faillissementen in de sector, in 2014 is de sector 
wederom geconfronteerd met een hoog aantal faillissementen, waarbij ook opvallend genoeg een 
aantal grote kinderopvangorganisaties faillissement heeft moeten aanvragen. Brancheorganisatie 
Kinderopvang maakt zich onverminderd zorgen om deze ontwikkelingen en roept de politiek 
continue op om te investeren in kinderopvang en teveel bezuinigde bedragen terug te ploegen in 
het budget voor kinderopvangtoeslag. 
 
Ondanks deze zorgelijke ontwikkelingen blijft de sector werken aan kwaliteit en perspectief voor de 
toekomst van kinderen en zet daarom een stip aan de horizon op onder andere het gebied van 
kwaliteit en integrale kindvoorzieningen. Dit gebeurt via de kwaliteitsvisie van Bureau Kwaliteit 
Kinderopvang (BKK), door inzet op permanente educatie van pedagogisch medewerkers (start in 
2015) en de totstandkoming van de kwaliteitsvisie gastouderopvang. Op het gebied van 
kindvoorzieningen zet de sector in op een integraal aanbod voor alle kinderen van nul tot 12 jaar op 
termijn. 
 
Het primair onderwijs is één van de belangrijkste samenwerkingspartners voor de 
kinderopvangsector. Het aantal Brede Scholen en Integrale Kind Centra blijft toenemen, de 
samenwerking tussen individuele kinderopvangorganisaties en basisscholen of schoolbesturen wordt 
steeds verder verstevigd. Dit wordt elke keer weer vormgegeven met maatwerk afgestemd op de 
lokale situatie. 
 
Benchmarkonderzoek 
 
In de periode juni tot en met augustus 2014 hebben Brancheorganisatie Kinderopvang en 
Waarborgfonds Kinderopvang een benchmarkonderzoek uitgevoerd. In totaal hebben 238 
kinderopvangorganisaties het volledige benchmarkonderzoek ingevuld. Ook zijn voor het onderdeel 
financiën de gegevens van 55 door het Waarborgfonds Kinderopvang geborgde 
kinderopvangorganisaties meegenomen.  
 
De capaciteit van kinderopvangorganisaties zal de komende jaren licht dalen is de verwachting van 
respondenten. Ook zal het aantal koppelingen gastouderopvang afnemen, zo verwachten 
gastouderbureaus en organisaties met activiteiten op het gebied van gastouderopvang. De daling in 
capaciteit bij dagopvang en buitenschoolse opvang is gelijkelijk. De daling van de capaciteit van 
peuterspeelzaalwerk is volgens respondenten beperkt. 
 
Het aanhoudende financieel zware weer voor kinderopvangorganisaties komt ook naar voren uit de 
financiële cijfers. De gemiddelde solvabiliteit is met 11,7% onder de streefwaarde van 20% en de 
rentabiliteit is met – 0,02% zelfs negatief. De gemiddelde liquiditeit is met 1,6 hoger dan de 
streefwaarde één. Desondanks is er een grote groep organisaties (131 van de 285 respondenten op 
het onderdeel Financiën) die niet voldoet aan de streefwaarde van 1 aan liquiditeit. De 
financierbaarheid van de sector en hiermee ook ruimte voor investeringen, staan hierdoor onder 
druk. Dat terwijl de sector de komende jaren juist zal investeren in de samenwerking met onderwijs 
(vorming Brede Scholen en IKC’s), harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en 
luchtkwaliteit (voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit). 
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In het benchmarkonderzoek is gevraagd naar de verdeling van de verschillende kostenposten. 
Gemiddeld bestaat ruim 70% van de totale bedrijfskosten uit personeelskosten. Een andere grote 
kostenpost is huisvesting: deze kosten beslaan gemiddeld ongeveer 16% van de totale lasten. 
 
Ongeveer een derde van de pedagogisch medewerkers heeft een beroepsopleiding die hoger is dan 
de SPW-3 of gelijkwaardig (gemiddeld totaal 32% van het aantal pedagogisch medewerkers). Dit 
aandeel is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook is het aandeel locatiemanagers met een 
hbo-opleiding hoog: gemiddeld 68% van de locatiemanagers beschikt over een hbo-diploma of hoger.  
 
In 2014 verliet gemiddeld 14 FTE een kinderopvangorganisatie. Met name bij 
kinderopvangorganisaties met een omzet vanaf drie miljoen euro was het personeelsverloop groot. 
Dit cijfer wordt sterk beïnvloed door de reorganisaties die kinderopvangorganisaties genoodzaakt 
zijn om door te voeren. 
 
Kwaliteit is een zeer belangrijk onderwerp voor de kinderopvangsector. Voor 
kinderopvangorganisaties is het een onderwerp om zich op te onderscheiden, voor de sector als 
geheel is het een onderwerp waarbij innovatie plaatsvindt. Daarbij worden door 
kinderopvangorganisaties verschillende instrumenten gebruikt om kwaliteit en tevredenheid te 
meten. 
Gemiddeld is 32% van de kinderopvangorganisaties gecertificeerd. HKZ en ISO komen daarbij het 
meest voor. De diversiteit aan meetinstrumenten voor pedagogische kwaliteit, 
medewerkerstevredenheid, oudertevredenheid en kindertevredenheid is groot.  
 
Algemeen beeld 
 
Het beeld dat uit de combinatie van het sectorbeeld en de benchmark oprijst is dat de afgelopen 
jaren kinderopvangorganisaties de gevolgen van de krimp door bezuinigingen en werkloosheid vooral 
hebben opgevangen door in te teren op eigen vermogen. Daarbij is bij een teruglopende bezetting 
capaciteit gehandhaafd, om de opgebouwde infrastructuur van kindvoorzieningen niet af te breken. 
De ruimte om dit nog langer vol te houden is inmiddels wel verdwenen, gelet op de financiële 
kengetallen. 
Naar de toekomst kijkend betekent dit dat er weinig tot geen ruimte is voor investeringen voor 
uitbreiding van capaciteit als de vraag naar kinderopvang weer aantrekt, voor 
vervangingsinvesteringen, voor nieuwe regelgeving rond luchtkwaliteit, voor de ambities van de 
sector en van landelijke politiek voor versterking van de kwaliteit en harmonisatie van 
kindvoorzieningen. Financiering uit eigen vermogen is bijna niet mogelijk, financiering uit vreemd 
vermogen niet meer toegankelijk. Hier zal een bredere oplossing met inzet van meerdere 
stakeholders noodzakelijk. 
 
Vervolg transparantie 
 
Transparantie is een belangrijk onderwerp voor de kinderopvangsector. Ook de komende jaren zal 
er vervolg worden gegeven aan een benchmarkonderzoek. Kinderopvangorganisaties wordt ook de 
komende jaren gevraagd om invulling te geven aan de vraag naar maatschappelijke verantwoording. 
Daarbij wordt gestreefd naar verdere optimalisering, verbreding van de inhoud van transparantie en 
aansluiting op bredere maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van kinderopvang en 
kindvoorzieningen. 
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LEESWIJZER 

 
Het Brancherapport Kinderopvang 2014 behandelt diverse onderwerpen in de kinderopvangsector. 

Belangrijkste onderdelen zijn een weergave van de ontwikkelingen in en rondom de 

kinderopvangsector en de resultaten van het benchmarkonderzoek dat Brancheorganisatie 

Kinderopvang in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang heeft gehouden onder een 

groot aantal kinderopvangorganisaties. 

 

Indeling document 

 

Dit brancherapport bestaat uit twee delen: 

 Deel I gaat over transparantie in de kinderopvangsector, de aanleiding voor dit 

brancherapport én ontwikkelingen die plaatsvinden in de kinderopvangsector óf externe 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de kinderopvangsector. In hoofdstuk 1 is de 

aanleiding voor het transparantietraject weergegeven en in hoofdstuk 2 wordt nader 

ingegaan op ontwikkeling in en rondom de kinderopvangsector. 

 Deel II behandelt de resultaten uit het benchmarkonderzoek in de kinderopvangsector. Deel 

II bestaat uit de hoofdstukken met de uitkomsten van het benchmarkonderzoek op het 

gebied van capaciteit, financiën, personeel en kwaliteit. In de laatste hoofdstukken zijn de 

verantwoording van het benchmarkonderzoek, bronnenlijst en colofon toegevoegd. 

In dit hoofdstuk zijn interviews met een gastouderbureau en kinderopvangorganisaties 

weergegeven, die het verhaal van de ondernemer vertellen. Zo ontstaat een nog beter 

beeld van de ontwikkelingen in en de ambities van de sector. 

 

Resultaten benchmarkonderzoek 

 

De resultaten uit het benchmarkonderzoek zijn in verschillende hoofdstukken naar onderwerp 

weergegeven. In de diverse hoofdstukken zijn tabellen en grafieken opgenomen, die ontwikkelingen 

weergeven en eventuele trends signaleren. Deze tabellen en grafieken zijn voorzien van uitleg, 

zodat ontwikkelingen en trends kunnen worden geduid. De resultaten uit het benchmarkonderzoek 

worden in de hoofdstukken nader besproken en waar mogelijk worden verbanden met 

ontwikkelingen in de kinderopvangsector inzichtelijk gemaakt. 

230 kinderopvangorganisaties hebben inbreng geleverd voor de benchmark, van 55 door het 

Waarborgfonds Kinderopvang geborgde relaties zijn de financiële gegevens meegenomen. Dit is een 

lichte groei ten opzichte van het aantal organisaties dat vorig jaar inbreng heeft geleverd bij 

benchmarks. In het onderzoek zijn ook gastouderbureaus meegenomen. De respons van het aantal 

gastouderbureaus is echter laag, daarom zijn in dit onderzoek geen specifieke resultaten van 

gastouderbureaus opgenomen. Ambitie is om in 2015 de deelname van het aantal gastouderbureaus 

in de benchmark te verhogen. 

 

Definities 

 

In dit onderzoek zijn een aantal termen opgenomen die op meerdere wijzen interpretabel zijn. 

Hieronder volgt een uitzetting van termen en hun definitie: 

 Kinderopvang: in dit onderzoek zijn gegevens uitgevraagd over buitenschoolse opvang, 

dagopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

 Grootteklasse: respondenten zijn op basis van omzetcijfers ingedeeld in drie groepen, de 

zogenaamde grootteklassen. De gehanteerde grootteklassen zijn: 0 tot 1 miljoen euro, 1 tot 

3 miljoen euro en 3 miljoen euro of groter. 

 Houder: eigenaar (zowel natuurlijke als rechtspersoon) van kinderopvanglocatie. 
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Deel I: aanleiding brancherapport en 
ontwikkelingen in de kinderopvangsector 
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HOOFDSTUK 1. TRANSPARANTIE IN DE KINDEROPVANGSECTOR 

 

 
Aanleiding transparantietraject 

 

De kinderopvangsector maakte tot 2010 een sterke groei door. Als gevolg van de invoering van de 

Wet kinderopvang, een gunstig economisch tij en sterk beïnvloed door overheidsbeleid zorgden 

ondernemers voor omvangrijke capaciteitsuitbreiding en werden wachtlijsten teruggebracht. Juist 

deze groei leidde tot een groot aantal nieuwe toetreders in de markt voor kinderopvang en een 

sterke diversiteit aan kinderopvangorganisaties. Naast de groei ging ook veel aandacht uit naar 

verdere verhoging van kwaliteit en professionaliteit in de sector. 

Ook nu er sprake is van aanhoudende krimp blijft de focus van ondernemers onverminderd bij 

verdere professionalisering en verhogen van de kwaliteit. Op het gebied van professionalisering en 

verhogen van de kwaliteit is al veel bereikt: de invoering van de governance code kinderopvang en 

de positieve resultaten uit onderzoeken naar de kwaliteit van kinderopvang door het Nederlands 

Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het recentelijke internationale onderzoek van het 

Kohnstamm-instituut naar de kwaliteit van gastouderopvang zijn daar voorbeelden van. Als sector 

die sterk in de maatschappelijke belangstelling staat, heeft ook de kinderopvangsector de behoefte 

om transparantie te betrachten en op de juiste wijze verantwoording af te leggen aan haar 

stakeholders en de samenleving. 

Dit brancherapport gaat verder op de ingeslagen weg rondom transparantie en maatschappelijke 

verantwoording. In 2013 is dit eerste brancherapport kinderopvang uitgebracht. Het is de ambitie 

van Brancheorganisatie Kinderopvang om de benchmark en het brancherapport verder te 

ontwikkelen. Zodat op termijn alle kinderopvangorganisaties op eenzelfde wijze en gestructureerd 

verantwoording afleggen, er een transparantierapportage beschikbaar is en dat individuele 

kinderopvangorganisaties zich via een benchmark kunnen vergelijken met andere organisaties in de 

sector. 

 

Meerjarig Strategisch Beleidsplan 2011-2014 

 

Met het transparantietraject wil Brancheorganisatie Kinderopvang invulling geven aan de wens om 

transparantie in de kinderopvangsector te bevorderen, inzicht te geven in ontwikkelingen en 

kinderopvangorganisaties in staat te stellen vergelijkingsmateriaal te raadplegen. 

In haar Meerjarig Strategisch Beleidsplan 2011/2014 heeft Brancheorganisatie Kinderopvang 

transparantie daarom ook tot één van de speerpunten benoemd. Het beleidsplan vermeldt over dit 

onderwerp: ‘Een sector die in het publieke domein acteert, geeft inzicht in de output die zij 

daarmee genereert. Dit pleit voor heldere verslaglegging en verantwoording via jaarstukken van de 

kinderopvangorganisaties. De brancheorganisatie hecht waarde aan uniformiteit omdat daarmee 

mogelijk wordt de gegevens op brancheniveau (landelijk) te genereren’. 

 

Maatschappelijke en politieke belangstelling voor transparantie 

 

De maatschappelijke belangstelling voor de kinderopvangsector komt ook regelmatig in de 

landelijke politiek naar voren. In de brief ‘Functioneren markt voor kinderopvang’ aan de Tweede 

Kamer van 11 november 2011 benadrukte toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Kamp dat transparantie ‘een basisvoorwaarde is voor een goed functioneren van de 

kinderopvangmarkt’. Hij stelde dat transparantie ouders behulpzaam is bij het maken van een 

goede keuze voor een kinderopvangorganisatie die de opvang van hun kind(eren) verzorgt. De 

minister meende dat de kinderopvangmarkt nog niet voldoende transparant is en dat de overheid 

een rol heeft in het bevorderen van deze transparantie. 

In deze brief betoogde de minister tevens dat hij het vanuit het oogpunt van keuzemogelijkheden  

van ouders en inzicht in de besteding van publieke middelen noodzakelijk acht dat er inzicht is in 

kwaliteit, kostenopbouw en rendement bij kinderopvangorganisaties. Dit brancherapport voorziet in 

die behoefte, die zowel bij kinderopvangorganisaties als bij stakeholders leeft. Daarnaast is het 

brancherapport één van de belangrijke instrumenten om transparantie in de sector te bevorderen. 
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Start en verloop transparantietraject 

 

Naar aanleiding van de maatschappelijke belangstelling voor transparantie in de kinderopvangsector 

en de wens van leden om transparantie op sectorniveau vorm te geven, besluit het bestuur van 

Brancheorganisatie Kinderopvang in 2011 om een meerjarig traject rondom transparantie te starten. 

In 2012 start hiertoe een project, mede met behulp van een subsidie van het ministerie van SZW. In 

het najaar van 2012 is in samenspraak met een klankbordgroep van leden van Brancheorganisatie 

Kinderopvang een set aan vragen voor een benchmark bepaald, als inbreng voor een uitgebreide set 

van gegevens die jaarlijks uitgevraagd zou kunnen worden. Bij dit proces sluit ook het Centraal 

Bureau voor de Statiek (CBS) aan. Het CBS neemt deel omdat deze organisatie jaarlijks aan 

kinderopvangorganisaties een set gegevens uitvraagt in het kader van de enquête Welzijnswerk en 

Kinderopvang. 

 

Om transparantie met gezaghebbende cijfers te illustreren, startte Brancheorganisatie 

Kinderopvang in het voorjaar van 2013 een eerste benchmarkonderzoek onder 

kinderopvangorganisaties. In 2014 is dit benchmarkonderzoek herhaald in samenwerking met het 

Waarborgfonds Kinderopvang.  

Met een digitale vragenlijst gaven kinderopvangorganisaties antwoord op vragen uit het 

benchmarkonderzoek. De vragenlijst van het benchmarkonderzoek heeft betrekking op 

bedrijfsvoering, capaciteit, financiën, kwaliteit en personeel. Om administratieve lasten bij 

kinderopvangorganisaties te verlichten, wordt de Enquête Welzijnswerk en Kinderopvang van het 

CBS in het benchmarkonderzoek opgenomen. Voor kinderopvangorganisaties is het invullen van de 

enquête van het CBS verplicht. Organisaties die de vragenlijst volledig invullen, krijgen vrijstelling 

voor het verplicht aanleveren van gegevens aan het CBS. 

In 2014 volgt de benchmark een vergelijkbare opzet en vragenlijst. De uitvoering van de benchmark 

gebeurt in samenwerking tussen Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds 

Kinderopvang. 

 

Na het sluiten van de digitale vragenlijst voor de benchmark zijn de gegevens geanalyseerd en 

verwerkt in diagrammen en grafieken. Gedurende de openstelling van de vragenlijst hebben 230 

organisaties gegevens ingevuld en zijn de financiële gegevens van 55 geborgde relaties van het 

Waarborgfonds Kinderopvang meegenomen, waarbij na een kwalitatieve analyse de inbreng van 

bijna al deze organisaties is gebruikt in dit rapport. Dat is iets meer dan in het rapport over 2013. 

 

Vervolg en langere-termijnambities 

 

Transparantie is en blijft voor kinderopvangorganisaties én Brancheorganisatie Kinderopvang een 

belangrijk onderwerp. Omdat de kern van het werk een sterk ontwikkeld kwaliteitsbewustzijn 

vraagt. Omdat individuen – ouders én kinderen – een groot belang bij goede kinderopvang hebben. 

Omdat de samenleving – op korte én lange termijn – daarbij belang heeft. De grote beleidsmatige 

wijzigingen die op dit moment in voorbereiding zijn bij  overheid en maatschappelijke stakeholders 

op onder andere de terreinen van financiering, kwaliteit, harmonisatie en toezicht, zullen dit naar 

verwachting in de toekomst nog verder versterken. Met het jaarlijkse  brancherapport geeft de 

sector invulling aan de maatschappelijke belangstelling voor transparantie in de kinderopvangsector 

en hebben kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om zichzelf te vergelijken met 

sectorgegevens. 

Brancheorganisatie Kinderopvang is voornemens om voor de komende jaren het transparantietraject 

verder uit te bouwen. Transparantie moet niet alleen leiden tot maatschappelijke verantwoording 

en het bieden van inzicht in ontwikkelingen en verrichtingen van de kinderopvangsector, maar ook 

moet transparantie leiden tot vermindering van regel- en toezichtsdruk. Door transparant te zijn als 

sector én organisatie ontstaan voor toezichthouders en andere overheidsinstanties mogelijkheden 

om inspecties en andere taken efficiënter uit te voeren. Zo draagt de sector zelf bij aan verdere 

stroomlijning van het speelveld in de kinderopvangsector.  

Ook de komende jaren zal een brancherapport worden uitgegeven, met daarin ontwikkelingen en 

verrichtingen in de kinderopvangsector. Hierin is een jaarlijks benchmarkonderzoek opgenomen, 

waardoor trends en ontwikkelingen ook in cijfermatig opzicht zichtbaar worden. Daarnaast wil 

Brancheorganisatie Kinderopvang zorgen voor verlichting van administratieve lasten bij 

ondernemers door continuering van samenwerking met het CBS. 
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HOOFDSTUK 2. SECTORBEELD 
 
 
Turbulente tijden zorgen voor maximale flexibiliteit en een duidelijke blik op de toekomst. Met die 
woorden is de kinderopvangsector in de periode 2013-2014 te kenschetsen. Als gevolg van 
bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag en oplopende werkloosheid daalt de vraag naar 
kinderopvang nog steeds, maar tegelijkertijd werkt de sector aan perspectief.  
De samenwerking met het onderwijs wordt steeds hechter en ook op andere gebieden wordt 
gewerkt aan vernieuwing. 
 
Dit hoofdstuk schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de kinderopvangsector, op het gebied van 
het gebruik van kinderopvang en de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen. Die ontwikkelingen 
zijn divers en maken duidelijk dat de sector in een dynamische omgeving opereert. 
 
 
2.1. Omvang en samenstelling van de vraag naar kinderopvang 
 
Aantal kinderen en huishoudens in kinderopvang 

 

In 2014 maken bijna 650.000 kinderen uit ruim 400.000 huishoudens gebruik van een vorm van 

kinderopvang. In de dagopvang gaat het om circa 260.000 kinderen van 0 tot 4 jaar, in de BSO om 

circa 280.000 kinderen van 4 tot 12 jaar en in de gastouderopvang circa 100.000 kinderen van 0 tot 

12 jaar. 

Na een aantal jaren van sterke groei is er recentelijk sprake van een sterke daling. De afgelopen 

jaren is het aantal kinderen in de opvang met ongeveer 15 procent gedaald. De daling heeft zich in 

alle vormen van opvang voorgedaan. 

 

 

Figuur 2.1 Aantal kinderen in de opvang (x1.000) 2005-2014 

 
Bron: SZW, bewerking Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Noot: De daling in 2013 en de (schijnbare) stabilisatie in 2014 wordt vertekend doordat in 2013 een deel van de 

kinderen uit de hoogste inkomens niet meer voor toeslag in aanmerking kwam, en in 2014 weer wel. 

 

 

Ook het aantal uren per kind in de opvang is sinds 2010 aanzienlijk afgenomen. Voor alle 

opvangvormen is dat zo’n 20 procent sinds 2010. De volgende grafiek brengt dat in beeld. 

Vooral in de leeftijdsgroep van nul tot vier jaar is de absolute afname hoog, met rond 175 uur per 

jaar. In de leeftijdsgroep van vier tot twaalf jaar is ligt afname rond 100 uur per jaar. 

Het gecombineerde effect van de daling van het aantal kinderen en de daling van het gemiddelde 

aantal uren per kind per jaar leidt er toe dat het gebruik van kinderopvang gerekend in uren per 

jaar de afgelopen jaren met ongeveer een kwart is afgenomen. 
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Figuur 2.2. Gemiddeld aantal uren opvang per kind per jaar 2007-2014 

 
Bron: CBS, bewerking Brancheorganisatie Kinderopvang. 

 

 

Ouders uit alle inkomensniveaus maken gebruik van kinderopvang. Circa twee derde van de ouders 

heeft een inkomen hoger dan anderhalf maal modaal, circa een derde een inkomen lager dan 

anderhalf maal modaal. Ouders met een lager inkomen hebben de afgelopen jaren meer dan ouders 

met een hoger inkomen het gebruik van kinderopvang beperkt. Ten opzichte van enkele jaren terug 

is de deelname in de laagste inkomensgroep met bijna een derde gedaald. 

 

 

Figuur 2.3. Gebruik van kinderopvang naar inkomensniveau (aantallen kinderen) 2009-2014 

 
Bron: SZW, bewerking Brancheorganisatie Kinderopvang. 

 
 
Arbeidsparticipatie 
 
Naast dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het jonge kind vervult kinderopvang ook een 
belangrijke rol in de ondersteuning van ouders bij de combinatie van werk en zorg. In de jaren dat 
er geïnvesteerd werd in de kinderopvang nam de arbeidsdeelname van moeders met jonge kinderen 
steeds sneller toe dan die van vrouwen in het algemeen. Nadat de bezuinigingen op de 
kinderopvang werden ingezet verdween die ‘voorsprong’ in 2010 en 2011 geheel en sloeg daarna 
zelfs om: in 2013 nam de arbeidsdeelname van moeders met jonge kinderen meer af dan die van 
vrouwen in het algemeen. De volgende grafiek geeft weer in hoeverre de arbeidsdeelname van 
jonge moeders meer of minder toeneemt dan die van vrouwen in het algemeen. De grafiek maakt 
duidelijk dat er sprake is van een verband tussen de bijdrage van ouders in de kinderopvang en de 
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arbeidsdeelname van vrouwen. Recent onderzoek onderstreept nog een deze relatie tussen het 

gebruik van kinderopvang en de arbeidsdeelname van moeders.
1
 

 
 
Figuur 2.4. Verschil netto arbeidsparticipatie jonge moeders vs. vrouwen, 2006-2013 

 
Bron: ministerie van SZW, bewerking Brancheorganisatie Kinderopvang. 

 
 
Vraaguitval 
 
De afgelopen jaren heeft Brancheorganisatie Kinderopvang op basis van een periodieke enquête 
onder de leden de ontwikkelingen in de vraag naar kinderopvang gemonitord. De enquête kijkt ook 
vooruit en is daarmee is goede indicator gebleken voor de ontwikkelingen in de vraag naar 
kinderopvang. 
Belangrijkste reden voor ouders om minder kinderopvang af te nemen is volgens 
kinderopvangondernemers de stijging van de bijdrage van ouders (het spiegelbeeld van de 
bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag). Daarnaast speelt de crisis met werkloosheid van ouders 
een rol. 
Ouders blijken de verminderde opvang op verschillende manieren in te vullen. Door minder dagen of 
minder uren af te nemen of bijvoorbeeld geheel te stoppen. Ouders met kinderen in de jongste 
leeftijdsgroep blijkt ook de overstap gemaakt te worden naar het peuterspeelzaalwerk. Door 
gemeentelijke subsidiëring kent peuterspeelzaalwerk in de regel geen of een lage ouderbijdrage.  
In de dagopvang is nog een opvallend signaal dat er de afgelopen tijd aanzienlijk minder baby’s in 
de opvang zijn ingestroomd dan in voorgaande jaren. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit 
een tijdelijk fenomeen is en dat de instroom weer wat aantrekt wanneer de economie ook weer 
aantrekt. Er kan evenwel ook sprake zijn van een structureel effect wanneer de verminderde 
instroom als een ‘cohort’ door het systeem gaat en er één of enkele jaargangen instroom worden 
gemist die niet meer terugkeren in de opvang. 
 
Bevolkingskrimp 
 
De komende jaren zullen de verschillen in de bevolkingsomvang tussen gemeenten steeds sterker 
zichtbaar worden. Het aantal inwoners zal in steden en in veel gemeenten in de Randstad en 
Brabant toenemen, terwijl in veel gemeenten buiten de Randstad het aantal inwoners afneemt. 
Deze ontwikkeling is ook belangrijk voor de kinderopvangsector: de sector moet rekening houden 
met een afnemende populatie in sommige gebieden. Op landelijk niveau loopt de ontwikkeling voor 
de groep kinderen van nul tot vier jaar en de groep van 4 tot 12 jaar ook uiteen zoals uit de 
volgende figuur blijkt. 
 
 

                                                           
1 Centraal Planbureau, De effectiviteit van fiscale prikkels voor werkende ouders, CPB Discussion Paper 286, 
Den Haag: oktober 2014. Sociaal en Cultureel Planbureau, Krimp in de kinderopvang, Den Haag: september 
2014. 
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Figuur 2.5. Prognose ontwikkeling aantal kinderen 2014-2020 (2014=100%) 

 
Bron: CBS, bewerking Brancheorganisatie Kinderopvang. 

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in kaart gebracht welke gemeenten met welke soort 
bevolkingsontwikkeling te maken krijgen. Inzichtelijk wordt welke gemeenten te maken krijgen met 
bevolkingsgroei en dus ook met groei van het aantal kinderen welke gemeenten met 
bevolkingskrimp en dus met afname van het aantal kinderen. Op onderstaande kaart zijn de 
ontwikkelingen per gemeente in kaart gebracht. 
 
 
Figuur 2.6. Bevolkingsontwikkeling per gemeente 2012-2040 

 
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl 

 
 
Bovenstaande kaart maakt duidelijk dat er grote verschillen in de bevolkingsontwikkeling zijn tussen 
gemeenten, zelfs tussen naburige gemeenten. Over het algemeen zal de bevolking in de Randstad 
groeien, maar zijn er opvallend genoeg ook gemeenten in dit gebied zichtbaar waar er sprake is van 
bevolkingskrimp. In een aantal provincies (Limburg, Drenthe, Friesland en Groningen) is er over het 
algemeen sprake van bevolkingskrimp. 
 
Met bevolkingskrimp neemt het aantal kinderen in krimpgebieden sterk af. Hierdoor komen 
kindvoorzieningen (als onderwijs en kinderopvang) onder druk te staan. Kinderopvangorganisaties 
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bedenken hiervoor met gemeenten en onderwijs regelmatig creatieve oplossingen, maar ook 
moeten noodgedwongen (door te weinig klandizie) locaties voor kinderopvang gesloten worden. 
Gastouderopvang is in deze gebieden dan ook extra belangrijk, omdat het een alternatief kan zijn 
voor het verdwijnen van reguliere kinderopvangvoorzieningen. 
 
 
2.2. Omvang van het aanbod aan kinderopvang 
 
Samenstelling sector 
 
De kinderopvangsector in Nederland werkt volgens de eisen van de Wet kinderopvang. De wet maakt 
daarbij onderscheid tussen vier verschillende vormen: 

 Dagopvang (in de regel voor nul tot vierjarigen); 

 Buitenschoolse opvang (vanaf schoolgaande leeftijd tot aanvang van de middelbare school);  

 Gastouderopvang (voor alle leeftijden tot aanvang van de middelbare school); 

 Peuterspeelzaalwerk (voor twee- en driejarigen als voorbereiding op de basisschool). 
 
Kinderopvangorganisaties bieden verschillende vormen van kinderopvang aan. Sommige organisaties 
specialiseren zich in een bepaalde vorm, andere organisaties bieden meerdere of alle vormen van 
kinderopvang aan. 
 
De sector is landelijk goed vertegenwoordigd, in de meeste dorpen en steden is een ruime keus aan 
kinderopvang en mogelijkheden voor gastouderopvang. Landelijk gezien is dit beeld als volgt. 
 
 
Figuur 2.7. Aantal locaties voor kinderopvang en aantal gastouderbureaus (oktober 2014) 

 Aantal 

Aantal locaties dagopvang 6.382 
aantal locaties buitenschoolse opvang 6.373 
Aantal locaties gastouderopvang 37.482 
Aantal gastouderbureaus 711 
Aantal peuterspeelzalen 2.807 

Bron: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, analyse Brancheorganisatie Kinderopvang op basis 
van data oktober 2014. 

 
 
De afgelopen jaren heeft het aantal locaties  aan kinderopvang zich per opvangsoort uiteenlopend 
ontwikkeld. Over de periode 2011 tot en met oktober 2014 ontstaat het volgende beeld over de 
ontwikkeling van het aantal locaties voor dag- en buitenschoolse opvang.  
 
 
Figuur 2.8. Aantal locaties dagopvang en buitenschoolse opvang 2011-2014 

 
Bron: Factsheet kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, oktober 2014. 
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Het totaal aantal locaties voor dagopvang is licht gegroeid, terwijl het aantal locaties voor 
buitenschoolse opvang sinds 2012 daalt. De groei van het aantal locaties aan dagopvang wordt voor 
een groot deel veroorzaakt door omvorming van peuterspeelzalen tot kinderdagverblijf, zo 

becijferde Buitenhek Management & Consult begin 2013
2
. Als voor deze ontwikkeling wordt 

gecorrigeerd, wordt duidelijk dat ook in de dagopvang sprake is van een daling. 
 
 

Figuur 2.9. Aantal locaties dagopvang 2011-2014 volgens landelijk register en geschoond voor 
omvorming peuterspeelzaalwerk tot kinderopvangverblijf 

 
Bron: Ministerie van SZW, bewerking Brancheorganisatie Kinderopvang. 

 
 
Figuur 2.10. Aantal locaties gastopvang 2011-2014 

 
Bron: Factsheet kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, oktober 2014 
 
 

Figuur 2.11. Aantal gastouderbureaus 2011-2014 

 
Bron: Factsheet kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, oktober 2014 

                                                           
2
 Bron: http://www.buitenhek.nl/update-toekomstscenario-integratie-peuterwerk-en-dagopvang, geraadpleegd oktober 

2014. 
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Ook het aantal locaties voor gastouderopvang neemt af, een daling die sinds 2011 is ingezet van 
circa 50.000 gastouders in 2011 naar circa 40.000 op dit moment. Het aantal gastouderbureaus blijft 
daarentegen stabiel op ongeveer 700 staan. 
 
Aanbod aan kindplaatsen 
 
Het aantal kindplaatsen dagopvang blijft relatief stabiel, ondanks de toename van het aantal 
locaties. In de dagopvang ligt het aantal kindplaatsen nu rond 220.000, in de buitenschoolse opvang 
rond 245.000. De stabiliteit van het aantal kindplaatsen in verhouding tot de toename van het 
aantal locaties versterkt het beeld dat de toename van het aantal locaties dagopvang voor een 
groot deel te wijten is aan de omvorming van peuterspeelzalen naar dagopvang. 
In de buitenschoolse opvang daalt het aantal kindplaatsen sinds 2012. Dit staat in relatie tot de 
daling van het aantal locaties. Opvallend is wel dat het aantal kindplaatsen minder steil daalt dan 
te verwachten is in de sector met het oog op de reeks aan faillissementen en reorganisaties die dit 
en vorig jaar hebben plaatsgevonden. 
 
De volgende tabel brengt de ontwikkelingen rondom het aantal kindplaatsen bij dagopvang en 
buitenschoolse opvang in kaart.  
 
 
Figuur 2.12. Aantal kindplaatsen dagopvang en buitenschoolse opvang 2011-2014 

 
Bron: Factsheet kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, oktober 2014. 

 
 
Faillissementen kinderopvangorganisaties 
 
Het aantal faillissementen in de kinderopvangsector is sinds 2012 sterk toegenomen. Oorzaak van 
deze toename is de sterk verminderde vraag naar kinderopvang als gevolg van de bezuinigingen op 
de kinderopvangtoeslag en oplopende werkloosheid onder ouders. Het uitblijven van stabilisatie en 
herstel van de vraag naar kinderopvang, zorgen ervoor dat het aantal faillissementen in de 
kinderopvangsector nog steeds hoog blijft. Ondanks de inzet van eigen vermogen en ingrijpende 
reorganisatiemaatregelen heeft dit voor een grote groep organisaties toch geleid tot een 
faillissement. 
 
In 2013 was er sprake van een recordaantal faillissementen: maar liefst 98 kinderopvangorganisaties 
gingen failliet. Kinderopvangorganisaties van verschillende omvang gingen failliet. Ook in het eerste 
half jaar van 2014 is er nog sprake van een groot aantal faillissementen in de kinderopvangsector. 
 
Vooral op lokaal niveau hebben faillissementen gevolgen: de continuïteit van kinderopvang voor 
kinderen en ouders staat onder druk en het dienstverband van medewerkers wordt beëindigd. 
Kinderopvangorganisaties zijn zich bewust van de maatschappelijke infrastructuur die zij beheren 
en zetten waar mogelijk de opvang van failliete organisaties voort.  
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Figuur 2.13 Aantal faillissementen kinderopvangorganisaties 2009-2014 

 
Bron: CBS. 

 
 
Ondernemersklimaat 
 
De kinderopvangsector bevindt zich nog steeds in lastige tijden. Het aantal faillissementen is hoog 
en nog steeds is er sprake van een dalende vraag naar kinderopvang. Voor veel 
kinderopvangorganisaties is het lastig ondernemen en scherp op kosten te letten. In een 
voorkomend aantal gevallen leidt dit ertoe dat er reorganisaties dienen te worden doorgevoerd, 
waarbij ook overgegaan wordt tot het sluiten van locaties. Er is al een groep 
kinderopvangorganisaties die de afgelopen jaren al meerdere reorganisaties heeft moeten 
doorvoeren.  
Diverse organisaties hebben voor fusie of andere vormen van samenwerking gekozen om sterker te 
staan en continuïteit van dienstverlening te kunnen bieden.  
 
2.3. Kwaliteit kinderopvang 
 
Integraal Kwaliteitskader Kinderopvang/ontwikkeling kwaliteitsvisie 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang  heeft in 2013 actieve stappen gezet richting een integraal 
kwaliteitskader waarbij vanuit diverse invalshoeken (wetenschap, ondernemers, ouders, overheid)  
bepaald wordt wat kwaliteit van kinderopvang nu daadwerkelijk inhoudt. Hiertoe heeft 
Brancheorganisatie met leden uitgebreid stilgestaan bij de definitie van kwaliteit en verkend wat 
het kader zou kunnen inhouden, maar ook gesprekken gevoerd met pedagogen en wetenschappers. 
Vanuit de overheid wordt het belang van een breed kwaliteitskader en een daarbij behorende 
kwaliteitsdefinitie herkend en de voorbereidingen worden getroffen voor een subsidietraject om 
BKK de opdracht uit te laten voeren. Dit heeft in 2014 zijn beslag gekregen. 
 
Ontwikkelingen gastouderopvang 
 
Gastouderopvang hoort thuis in het spectrum van de Wet kinderopvang. Voor gastouderopvang 
gelden  dezelfde ontwikkelingsdoelen als voor andere vormen van kinderopvang. De sector wil een 
professionele, betrouwbare partner zijn voor ouders, waar enerzijds veel praktische kennis over het 
vroege vormingstraject van het kind voorhanden is en waar anderzijds ook specifiek aan de 
opvangwensen en -behoeften van ouder en kind tegemoet gekomen wordt. In dat verband is het 
wenselijk dat het aanbod breed is en blijft, zodat de ouder een bij het gezin en kind passende vorm 
kan kiezen. 
 
Om de professionaliteit van de gastouderopvang te verhogen is in 2013 binnen de vereniging  het 
visiedocument kwaliteit gastouderopvang ontwikkeld  en vastgesteld. In het visiedocument is veel 
aandacht voor de rol van de gastouderopvang binnen het brede palet van kinderopvang. 
Professionalisering van de gastouder is een belangrijke pijler. Permanente educatie van gastouders 
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zal zich  richten op de pedagogische nascholing en deskundigheidbevordering van de gastouder.   De 
komende periode zullen verdere kwaliteitseisen aan gastouders en gastouderbureaus worden 
uitgewerkt voor het Convenant kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Ook zullen in navolging van de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK), Algemene Voorwaarden 
Gastouderopvang worden ontwikkeld.  
 
Ontwikkelingen HKZ 
 
HKZ is een kwaliteitsmanagementsysteem voor onder andere kinderopvang. Indien een 
kinderopvangorganisatie  HKZ-gecertificeerd is, voldoet deze aan een aantal, in schema’ s 
vastgelegde normen waarbij toetsing plaats vindt  door een externe auditor.  In 2014 is in overleg 
met de Stichting HKZ, onderdeel van NEN, overeengekomen de komende jaren te kiezen voor een 
jaarlijkse toetsing van de normen binnen het schema door een werkgroep van 
kinderopvangondernemers. Dit heeft te maken met een eventuele keuze voor een keurmerk voor de 
branche kinderopvang waar proceskwaliteit onderdeel van uit zou kunnen maken. Dit zal de 
komende jaren uitgekristalliseerd  worden en mogelijk vorm krijgen. Herziening van het schema  
heeft begin dit jaar  plaatsgevonden en geleid tot een kleine bijstelling van het  HKZ schema 
kinderopvang. De komende jaren zal de jaarlijkse toetsing worden herhaald. 
 
Bestuursafspraken VVE – G37, extra middelen G86 
 
Vanuit onderwijsachterstandenbeleid heeft het Rijk voor de periode 2012 tot eind 2015 extra 
middelen ter beschikking gesteld om de kwaliteit van voor-en vroegschoolse educatie te verhogen. 
Hiervoor zijn bestuursafspraken tot stand gekomen tussen het Rijk en 37 grootste gemeenten. Deze 
afspraken hebben betrekking op het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers 
binnen de VVE, inzet van hbo-ers, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. In 2013 hebben 
86 nieuwe gemeenten middelen ontvangen om specifiek het taalniveau van pedagogisch 
medewerkers werkzaam in VVE te verhogen. Brancheorganisatie Kinderopvang voert een 
ondersteuningstraject uit voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die binnen deze 
gemeenten invulling geven aan de bestuursafspraken en het verhogen van het taalniveau.  
 
 
2.4. Kinderopvang en de samenwerking met het onderwijs 
 
De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt steeds hechter. Bijna alle 
kinderopvangorganisaties die buitenschoolse opvang aanbieden, werken samen met basisscholen of 
zelfs met schoolbesturen. Het belang van samenwerking, ook op bestuurlijk niveau neemt daarom 
alleen maar toe. 
 
Gedurende enkele jaren werkt Brancheorganisatie Kinderopvang met de PO-Raad samen in het 
Landelijk Steunpunt Brede Scholen (LSBS). Het LSBS ondersteunt Brede Scholen en Integrale 
Kindcentra op allerhande gebied. Ook worden door het LSBS diverse activiteiten georganiseerd waar 
kinderopvangorganisaties en basisscholen/schoolbesturen zich kunnen laten informeren en 
inspireren. 
 
In het najaar van 2013 heeft Brancheorganisatie Kinderopvang samen met partners PO-Raad, 
MOgroep en VNG in navolging van het verschenen position paper van maart 2013 extra aandacht 

gevraagd aan Minister Asscher met betrekking tot de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen.
3
 

In deze brief pleiten de partners voor één integrale basisvoorziening voor opvang, ontwikkeling en 
onderwijs. Op deze manier kunnen ontwikkelarrangementen tot stand komen die voor alle kinderen 
in de voorschoolse periode van belang zijn. 
 
  

                                                           
3Brief ‘Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen’, Brancheorganisatie Kinderopvang/MOgroep/PO-Raad/VNG, 
16 september 2013. 
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Doorgaande ontwikkellijnen, Brede Scholen en Integrale Kindcentra (IKC) 
 
Op steeds meer plekken wordt gewerkt aan de realisatie van doorgaande ontwikkellijnen: het 
afstemmen van pedagogisch beleid, zorgen voor een gelijkwaardig pedagogisch klimaat en een 
goede overdracht van het kind van opvang naar onderwijs en omgekeerd. Dit resulteert veelal in 
samenwerking in Brede Scholen of Integrale Kindcentra. 
 
De Brede School kan bestaan uit een hecht samenwerkingsverband van diverse partijen, waaronder 
vaak een kinderopvangorganisatie. In veel gevallen zijn partijen ook fysiek bijeengebracht in een 
schoolgebouw, waar naast het basisonderwijs ook samenwerkingspartners gevestigd zijn. De 
invulling van een Brede School is lokaal maatwerk en verschilt dan ook per gemeente of zelfs per 
wijk in een grote stad. 
Net als een Brede School kent een IKC diverse verschijningsvormen, maar gaat een stap verder. 
Waar een Brede School voorziet in verschillende voorzieningen voor kinderen, werken bij een 
integraal kindcentrum de voorzieningen gezamenlijk aan dezelfde doelen in hetzelfde klimaat, soms 
in een speciaal daarvoor opgerichte organisatie. 
 
Met ingang van oktober van dit jaar leidde de samenwerking op het gebied van IKC’s in Vlaardingen 
tot fusie van een onderwijsorganisatie met een kinderopvangorganisatie. Beide organisaties vonden 
elkaar in hun visie ten aanzien van IKC’s en werken nu als één organisatie aan de totstandkoming 
van diverse centra in en om Vlaardingen. Ook in Zwijndrecht heeft een kinderopvangorganisatie 
aangekondigd met een onderwijsorganisatie te fuseren om een gelijke situatie als in Vlaardingen te 
bewerkstelligen. 
 
Volgens telling telde ons land in 2013 ongeveer 2.000 Brede Scholen en kwalificeren 328 

basisscholen zich als IKC
4
. Daarmee neemt het aantal Brede Scholen toe, bij telling in 2011 was er 

nog sprake van 1.600 Brede Scholen. Bij een totaal aantal basisscholen van 6.742, is ongeveer 30% 
van de basisscholen aan te merken als Brede School en ongeveer 5% als IKC. Verwachting is dat 
zowel het aantal Brede Scholen als het aantal IKC’s de komende jaren nog zal stijgen. 
 
Pilots experimenten dagarrangementen 
 
Vanuit het Ministerie OCW lopen diverse experimenten waarbij in de samenwerking tussen het 
onderwijs en kinderopvang op divers wijzen wordt geëxperimenteerd. De pilot gemeentebrede 
dagarrangementen onderzoekt t/m 2015 belemmeringen binnen de wettelijke kaders in de 
samenwerking tussen het primair onderwijs en buitenschoolse opvang op het gebied van juridische, 
financiële en bestuurlijke zaken.  
Gemeenten wisselen deze ervaringen onderling uit binnen de sector kinderopvang en primair 
onderwijs. Ook vindt het experiment integraal dagarrangement plaats dat een looptijd heeft tot het 
einde van het schooljaar 2015-2016. Via dit experiment mogen scholen en kinderopvangorganisaties 
gezamenlijk een integraal dagarrangement aanbieden waarbij, in overleg met de toezichthouder, 
afgeweken mag worden van kwaliteitsregels, zoals de regels rondom de maximum groepsgrootte. 
Doelen zijn inzicht te verwerven in welbevinden van kinderen en effect op onderwijsprestaties, 
ouderparticipatie en het effect op combineren zorg en arbeid van ouders. Ook onderzoekt de 
overheid middels de pilot startgroepen hoe de basisschool peuters met een risico op een 
taalachterstand kan stimuleren in hun ontwikkelingen. Betreffende kinderen blijven in hun 
vertrouwde omgeving van kinderopvang of peuterspeelzaal,  de school voert echter de regie waar 
het gaat om de taalontwikkeling van kinderen. 
 
2.5. Ontwikkelingen in en om de kinderopvangsector 
 
Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en dagopvang 
 
Een geharmoniseerd speelveld voor kinderen van 2,5 – 4 jaar is van groot belang. Een versnipperd 
veld, met verschillende voorzieningen, financieringsstromen, en verschillende kwaliteitseisen voor 
kinderen van nul tot vier jaar komt niet ten goede aan de ontwikkeling van jonge kinderen. 
Het kabinet geeft uitvoering aan de afspraken zoals die in het Regeerakkoord In 2013 zijn 
vastgelegd. In dit kader is het kabinet in gesprek met stakeholders als Brancheorganisatie 

                                                           
4 Bron: Regioplan, Jaarbericht Brede Scholen en Integrale Kindcentra 2013, maart 2014. 
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Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG. In 2015 wordt eerste stappen gezet naar een meer 
geharmoniseerd veld van voorzieningen. 
Brancheorganisatie Kinderopvang is een sterk voorstander van een integrale voorziening voor de 
leeftijdsgroep van nul tot vier jaar, waar de peutervoorzieningen een natuurlijk onderdeel van zijn. 
Een gelijk speelveld voor alle aanbieders, één landelijk kwaliteitskader voor alle kinderen in alle 
gemeenten (inclusief VVE) en een doorlopende ontwikkellijn zijn daarvan de kern. Dit is in lijn met 
het eerdere position paper van Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG van 
september 2013. 
De kwaliteitsimpuls is noodzakelijk en wenselijk om de sector vanuit een gezamenlijke 
kwaliteitsvisie perspectief op stabiliteit en versterking te geven. Hierbij worden we ondersteund in 
de ontwikkeling van één landelijke kwaliteitsvisie door BKK. Daarnaast is het een stap op weg naar 
goede integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot vier jaar. Brancheorganisatie 
Kinderopvang heeft er in september in een brief aan de Kamer dan ook op aangedrongen om de 
harmonisatie voortvarend vorm te blijven geven.  
 
Herijking kwaliteitseisen en Het Nieuwe Toezicht 
 
De aard van de inspecties moet veranderen van administratief-juridisch naar een kwaliteitstoets. 
Daarnaast moet toezicht en handhaving meer in dienst staan van kwaliteit, met meer nadruk op 
proceskenmerken. Daarom zijn onder de vlag van het ministerie van SZW een aantal trajecten 
opgestart, waaronder herformulering van kwaliteitseisen, ontwikkeling van een norm- en 
toetsingskader, optimaal toerusten van de toezichthouder en handhaver en vermindering van de 
regeldruk en mogelijk maken van maatwerk. 
Eind dit jaar wordt de eerste fase van de herformulering van kwaliteitseisen voor dagopvang, 
peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang afgerond. Belangrijkste input voor dit traject is de 
ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitsdefinitie binnen het BKK-kader.  
 

De herijking van de kwaliteitseisen moet vervolgens een vertaling krijgen naar nieuwe kaders voor 

het toezicht door de GGD en de handhaving door gemeenten. Doel is te komen tot een beperkte set 

van ‘harde’ kwaliteitseisen die bepalen of een ondernemer wel of niet in de sector mag werken, en 

een uitgebreidere set van kwaliteitseisen waarbij geen sprake is van een ‘afvinkkarakter’ maar 

meer ruimte voor maatwerk en innovatie. Deze vertaling zal in de eerste helft van 2015 

plaatsvinden. Het nieuwe systeem van kwaliteitseisen en toezicht zal naar verwachting in 2017 van 

kracht worden. 

 

Aanpak regeldruk 
 
Op basis van de motie Tellegen c.s. die in oktober 2013 werd aangenomen in de Tweede Kamer, is 
gestart met een maatwerkaanpak regeldruk in de kinderopvangsector. Overheidspartijen en 
maatschappelijke stakeholders uit de sector bezien welke mogelijkheden er zijn tot vermindering 
van regeldruk en verduidelijking van bestaande wet- en regelgeving. 
Een onderzoek moet duidelijk maken waar regeldruk het meest knelt voor 
kinderopvangorganisaties, werknemers en ouders. De uitkomsten van het onderzoek worden 
gebruikt als verdere inbreng in de zogenaamde maatwerkaanpak regeldruk. Het onderzoek moet 
uitmonden in een Plan van Aanpak dat resulteert in quick wins op het gebied van wet- en 
regelgeving en concrete vermindering van de regeldruk voor de kinderopvangsector. 
 
Voor de kinderopvangsector is het van groot belang dat er meer stroomlijning in wet- en regelgeving 
komt. Het huidige ondernemersklimaat toont aan dat de noodzaak tot flexibiliteit belangrijk is. 
Wet- en regelgeving zorgt in veel gevallen voor regeldruk en daarmee voor overbodige kosten. 
Belangrijk is dat partijen in de sector de handen ineenslaan om deze stroomlijning te 
bewerkstelligen en daarmee het ondernemersklimaat versterken. 
 
Positie van ouders versterkt 
  
Wijzingen in de positie van ouders in de kinderopvang zullen naar verwachting ingaan per 1 juli 
2015. Volgens het voorstel zullen houder en oudercommissie jaarlijks het pedagogisch beleid met 
elkaar bespreken, zodat de positie van de oudercommissie wordt versterkt. Hiermee vervalt naar 
verwachting per juli 2015 het geldende adviesrecht op de prijs. Daarnaast zal in de nieuwe regeling 
een centrale geschilleninstantie zorgen voor bindende uitspraken. Een ander punt in het 
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wetsvoorstel betreft de bespreking van de GGD-inspectierapporten. Houder en oudercommissie 
zullen deze rapporten volgens het wetsvoorstel met elkaar bespreken, zodat de betrokkenheid van 
ouders bij het toezicht wordt vergroot. 
 
Continue screening; opmaat naar personenregister kinderopvang 
 
Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering 
vormen bij het werken in de kinderopvang. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt 
gekeken of mensen die werken in de kinderopvang, nieuwe strafrechtelijke gegevens in het 
Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan. Als blijkt dat een persoon werkzaam in 
de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen gaat er via de GGD 
een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau. Continue screening draagt zo bij aan het 
vergroten van de veiligheid in de kinderopvang. 
  
Een wetsvoorstel dat naar verwachting per 2016 in werking zal treden, maakt het mogelijk om 
gegevens van alle werkenden in de kinderopvang in een personenregister op te nemen. Aan de hand 
van dit personenregister kan een continue screening plaatsvinden op nieuwe gegevens in de 
justitiële documentatie van alle ingeschrevenen in het register. Wanneer op basis van een nieuw 
gegeven in de justitiële documentatie, de betreffende persoon niet meer in aanmerking komt voor 
een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de kinderopvang, grijpt de toezichthouder 
in. Met het personenregister is de actualiteit en volledigheid van de gegevens beter te borgen. Het 
personenregister is de basis voor een volledige en blijvende continue screening van alle personen 
waarvoor een VOG-plicht geldt om werkzaam te mogen zijn in de kinderopvang. 
 
Legesheffing door gemeenten 
 
Sinds een aantal jaren heeft de kinderopvangsector te maken met legesheffing door gemeenten bij 
inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit ondanks het feit 
dat gemeenten zelf ook een bijdrage krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in de kosten voor toezicht en handhaving. Leges worden geheven bij de start van 
een nieuwe locatie, maar ook wanneer een locatie van houder verandert of verhuist. De 
legesheffing zorgt voor grote financiële drempels voor kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus 
en gastouders. Met name gastouders haken af wanneer er hoge legesbedragen worden geheven.  
 
Inmiddels heft ruim een derde van alle gemeenten leges. Daarbij gaat het om uiteenlopende 
bedragen: van 19 euro (Stadskanaal) tot maar liefst 2.449 euro (Albrandswaard). Minister Asscher 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) noemde legesbedragen boven de duizend euro in antwoord op 
Kamervragen eerder ‘buitensporig hoog’. Ruim dertig gemeenten heffen leges boven duizend euro. 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang pleit ervoor dat gemeenten legesbedragen zoveel mogelijk 
beperken, dat legesbedragen worden gemaximeerd en dat gemeenten transparant zijn over de 
berekening van de legesbedragen. 
De lobby van Brancheorganisatie Kinderopvang en leden heeft ertoe geresulteerd dat in een aantal 
gemeenten de legesbedragen zijn verlaagd en dat landelijk is bepaald dat er geen leges meer 
mogen worden geheven over het doorvoeren van wijzigingen. 
 
 
Figuur 2.14 Overzicht van gemeentelijke leges voor landelijk register kinderopvang  

 2012 2013 2014 

Aantal gemeenten met leges 51 114 134 
Hoogste leges gastouder € 1.006 € 762,88 € 759 
Hoogste leges gastouderbureau € 1.974,61 € 2.378 € 2.449 
Hoogste leges dagopvang € 1.974,61 € 2.378 € 2.449 
Hoogste leges buitenschoolse opvang € 1.974,61 € 2.378 € 2.449 
Hoogste leges peuterspeelzaalwerk € 1.246,25 € 2.225 € 2.339 

Bron: Inventarisatie gemeentelijke leges kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, 2012/2013/2014. 
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Overleg met bancaire sector 
 
Omdat de kinderopvangsector zich in financieel lastig weer bevindt, is Brancheorganisatie 
Kinderopvang in gesprek getreden met een drietal belangrijke banken. Doel van deze gesprekken 
was om te spreken over financiering in de kinderopvangsector en  wederzijdse lacunes in kennis weg 
te nemen. 
Vanuit dit overleg werd duidelijk dat de bancaire sector de kinderopvangsector nog steeds 
financiert, maar dat banken op dit moment kritischer kijken naar financieringsaanvragen. Dit geldt 
voor alle sectoren, voor de kinderopvangsector specifiek gelden geen strengere regels. 
 
Flexibiliteit van kinderopvangcontracten 
 
De afgelopen tijd is gebleken dat bij ouders een behoefte bestaat aan een meer gedifferentieerd 
aanbod aan kinderopvang: naast reguliere opvangcontracten is er ook behoefte aan meer beperkte 
en meer flexibele contracten. Kinderopvangorganisaties spelen daarop in met flexibelere 
contracten, waarbij contracten gelden voor een beperkter aanbod in zowel uren als weken. Om de 
kosten te dekken, ligt de uurprijs van deze flexibele contracten wel hoger dan het reguliere 
aanbod. 
Het ministerie van SZW heeft het initiatief genomen tot gesprekken met Brancheorganisatie 
Kinderopvang over flexibiliteit in contracten. Naar aanleiding van deze gesprekken en na eigen 
onderzoek, concludeerde minister Asscher dat de kinderopvangsector voldoende werkt aan 
flexibiliteit tegen een aanvaardbare prijs. De kinderopvangsector zal zich ook de komende jaren 
sterk maken voor een kinderopvangaanbod dat aansluit bij de behoeften van ouders en kinderen. 
 
Veranderingen in het gemeentelijk domein 
 
In het gemeentelijk domein vinden de komende jaren belangrijke stelselwijzigingen plaats. Voor de 
kinderopvangsector zijn de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten en de harmonisatie van 
peuterspeelzaalwerk en dagopvang op lokaal niveau van belang. De invloed van gemeenten op de 
kinderopvangsector neemt daarmee toe.  
 
Met de nieuwe jeugdwet zal de jeugdzorg onder de verantwoordelijk van de gemeenten komen te 
vallen.  Daarbij wordt kinderopvang, ook bij wet,  gezien als een belangrijke samenwerkingspartner 
voor jeugdzorg bij preventie en het signaleren van (ontwikkelings)achterstanden en mishandeling. 
Verschillende kinderopvangorganisaties hebben met gemeenten en jeugdzorginstellingen afspraken 
gemaakt over de invulling van de verschillende taken en verantwoordelijkheden en de 
samenwerking op het gebied van jeugdzorg. 
 
Gemeenten worden steeds meer regisseur van belangrijke lokale processen waar ook 
kinderopvangorganisaties bij betrokken zijn. Of het nu gaat om de vorming van een Integraal Kind 
Centrum of het samenstellen van een gemeentelijk jeugdzorgarrangement, de invloed van 
gemeenten op lokale processen neemt steeds meer toe. Daarmee worden gemeenten ook voor 
kinderopvangorganisaties een steeds belangrijker partner op velerlei gebieden. Kinderopvang is 
daarmee in het jeugdbeleid een belangrijke verbindende partij. Voor kinderopvangorganisaties en 
gemeenten is het een belangrijke opgave om ook in de toekomst de samenwerking steeds meer op 
te zoeken en elkaar te versterken, waarbij maatschappelijk ondernemerschap en gemeentelijk 
beleid hand in hand gaan. 
 
Belastingdienst 
 
Per 1 januari 2014 is het éénrekeningnummer-principe van de Belastingdienst ingegaan. Dit 
betekent dat burgers in principe voor alle zaken maar één bankrekeningnummer mogen gebruiken in 
zaken met de Belastingdienst. Een uitgebreide lobby leidde tot een uitzonderingspositie voor de 
kinderopvangsector: burgers mogen hun kinderopvangtoeslag rechtstreeks storten aan 
kinderopvangorganisaties indien de betreffende kinderopvangorganisatie een 
partnerschapsovereenkomst met de Belastingdienst is aangegaan. 
 
De invoering van het éénrekeningnummer-principe leidde tot aanloopproblemen. Uitgebreide 
besprekingen met de Belastingdienst losten deze aanloopproblemen grotendeels op.  
Als onderdeel van de uitzondering éénrekeningnummer-principe voor de kinderopvangsector, 
leveren kinderopvangorganisaties met een partnerschapsovereenkomst vanaf 1 juli 2014 maandelijks 
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gegevens aan over de afname van kinderopvang aan bij de Belastingdienst. De komende tijd zal het 
maandelijks aanleveren van gegevens voor alle kinderopvangorganisaties met een 
partnerschapsovereenkomst worden uitgerold. 
Brancheorganisatie Kinderopvang monitort de voortgang van het éénrekeningnummerprincipe 
nauwlettend. 
 
Ontwikkeling van een nieuw financieringsstelsel voor kinderopvang 
 
Het kabinet kondigde in zijn brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ van september 2014 aan 
dat financieringssysteem voor de kinderopvang gewijzigd gaat worden. De kinderopvangtoeslag zou 
niet meer worden overgemaakt aan ouders, maar rechtstreeks aan kinderopvangorganisaties. Dit 
plan zou volgens het kabinet leiden tot betere uitvoering van de kinderopvangtoeslag en meer 
gemak voor ouders. Eind 2014 komt het kabinet met een brief over de contouren van de plannen. 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang ziet kansen, maar zeker ook risico’s bij een stelsel waar directe 
financiering van toepassing is. Veel is afhankelijk van de feitelijke invulling van het plan, maar voor 
kinderopvangorganisaties leidt dit mogelijk een verzwaring van administratieve lasten, het kan het 
ook tot meer stabiele financiering leiden. De komende tijd gaat Brancheorganisatie Kinderopvang in 
gesprek met leden en met het kabinet over dit onderwerp. 
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DEEL II: resultaten benchmarkonderzoek 

  



30 
 

Interview:  Gea Vliek, gastouderbureau Ziezo 
 
 
Gestage groei 
 
Gastouderbureau Ziezo nam in het najaar van 2013 twee gastouderbureaus over. Ook daarna hield 
de groei van het bureau gestaag aan. “Dat ligt denk ik vooral aan de kwaliteit van de gastouders en 
onze betrokkenheid als bureau”, begint Gea Vliek. “Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de online 
vindbaarheid van het bureau en de gastouders. Ook gebruiken zij hun eigen netwerk om te werven.” 
 
Het is vooral een investering in tijd, inzet en energie geweest om de groei voor elkaar te krijgen. 
“Het voordeel is dat we ons alleen op gastouderopvang hoeven te focussen. Alle aandacht gaat naar 
dit product, verbeteringen voeren we direct door.”   
 
Pedagogische kwaliteiten 
 
De afgelopen periode lag de focus op scholing, bijvoorbeeld door het VVE-programma Kiki aan te 
bieden. Aandacht voor het verhogen de vergoten van de pedagogische kwaliteiten van gastouders 
blijft een speerpunt én moet zichtbaarder worden.  
Gea: “Formeel mogen we scholing niet verplichten maar we bevelen het wel dringend dwingend 
aan. Het is belangrijk om aantoonbaar bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, signalen vlot 
op te pakken en met ouders te bespreken.” 
 
Permanente educatie wordt naar verwachting verplicht gesteld. “Dat betekent een flinke 
investering en ik vraag me wel of daar financieel wat tegenover staat. De overheid moet wel bereid 
zijn om te investeren. Gastouderopvang kan niet gemist worden als keuze voor flexibele en 
kleinschalige opvang.” 

 

 
 
  

Gea Vliek is directeur van Gastouderbureau Ziezo, met ruim 180 
gastouders in onder meer Dordrecht, Alblasserwaard en 
omliggende Drechtsteden. 
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HOOFDSTUK 3. CAPACITEIT 
 
 
In de kinderopvangsector wordt de capaciteit uitgedrukt in het aantal kindplaatsen. Dat is het 
aantal kinderen dat in op een locatie maximaal kan worden opgevangen. In de periode tot en met 
2011 is de capaciteit fors uitgebreid, als gevolg van de wachtlijsten die er tot dan toe waren. Dit 
heeft geleid dat de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders is toegenomen. Als gevolg van 
een afnemende vraag naar kinderopvang neemt op bepaalde plekken het aanbod aan kinderopvang 
echter af. 
 
 
Figuur 3.1. Geschat belang activiteiten kinderopvang naar opvangsoort binnen de organisatie 

 
 
 
Bovenstaand diagram laat het belang van de opvangsoort binnen de organisatie zien, afgemeten 
naar het aandeel binnen de omzet. Dagopvang (de opvang van nul jaar tot de basisschoolgaande 
leeftijd) is de belangrijkste opvangsoort binnen de kinderopvangsector. Buitenschoolse opvang volgt 
op redelijke afstand binnen organisaties, vaak ook omdat het aantal uren buitenschoolse opvang dat 
ouders af kunnen nemen een stuk kleiner is dan de afname van dagopvang, voor niet-schoolgaande 
kinderen. 
 
In bovenstaande cijfers is gastouderopvang een kleine, maar zeker geen onbelangrijke activiteiten. 
De meeste respondenten die activiteiten ontplooien op het gebied van gastouderopvang, zijn 
kinderopvangorganisaties die tevens een gastouderbureau exploiteren. Enkele van de respondenten 
zijn zelfstandige gastouderbureaus. 
 
Opvallend is dat het aandeel peuterspeelzaalwerk binnen respondenten relatief hoog is. Als gevolg 
van gemeentelijke bezuinigingen én harmonisatie neemt het peuterspeelzaalwerk af. De komende 
jaren zal door harmonisatie het aandeel peuterspeelzaalwerk afnemen. 
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Figuur 3.2. Capaciteit aan kindplaatsen respondenten naar opvangsoort, 31 december 2013 

 
 
 
Respondenten zijn verantwoordelijk voor bijna de helft aan het aantal kindplaatsen dagopvang, 
ongeveer 40% van het aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang en ruim de helft van het aantal 
kindplaatsen aan peuterspeelzaalwerk. 
 
 
Figuur 3.3. Capaciteit aan kindplaatsen LRKP naar opvangsoort per 31-12-2013 

 
 
 
Locaties voor kinderopvang dienen te worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen (LRKP). Het LRKP geeft inzicht in het totaal aantal kindplaatsen in Nederland. 
Het aanbod aan kindplaatsen buitenschoolse opvang is hoger dan het aanbod aan kindplaatsen 
dagopvang. Oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk dat het aanbod aan buitenschoolse opvang in 
basisscholen sterk is gestegen. Het aanbod aan peuterspeelzaalwerk is relatief klein. Doordat 
peuterspeelzaalwerk kinderen slechts een paar uur opvangt, kunnen op een dag meerdere kinderen 
van dezelfde capaciteit gebruik maken. Daardoor kan het peuterspeelzaalwerk met een klein aantal 
kindplaatsen af. 
  

82.178  101.068  

38.485  

221.731  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

KDV BSO PSZ Totaal

Aantal kindplaatsen

216638 

248004 

65087 

529729 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

KDV BSO PSZ Totaal

Totaal aantal kindplaatsen



33 
 

Figuur 3.4. Prognose capaciteit aan kindplaatsen respondenten naar opvangsoort, 31 december 
2014 

 
 
 
Het aantal kindplaatsen neemt naar verwachting van kinderopvangorganisaties bij alle 
opvangsoorten af. De afname van het aantal kindplaatsen dagopvang en buitenschoolse opvang 
hangt samen met de vraaguitval. De afname van het aantal kindplaatsen peuterspeelzaalwerk hangt 
samen met de harmonisering van peuterspeelzaalwerk met dagopvang en bezuinigingen op het 
peuterspeelzaalwerk. 
 
 
Figuur 3.5. Aantal kindkoppelingen gastouderopvang, per 31 december 2013 en 31 december 
2014 

 
 
 
In de bovenstaande diagram is links het aantal kindkoppelingen te zien per 31 december 2013 en 
rechts de prognose van het aantal kindkoppelingen per 31 december 2014.  
 
Het totaal aantal kindkoppelingen gastouderopvang neemt naar verwachting bij respondenten af. De 
afname betreft ruim 700 koppelingen minder. 
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Figuur 3.6. Totaal aantal geplaatste kinderen naar opvangsoort per 31 december 2013 

 
 
 
Bovenstaand diagram geeft het aantal geplaatste kinderen bij respondenten weer. Het aantal 
kinderen dat gebruik maakt van buitenschoolse opvang is het grootst. Opvallend is dat ondanks een 
hoog aantal kindplaatsen peuterspeelzaalwerk er relatief weinig kinderen gebruik van maken. 
 
Conclusie capaciteit 
 
De capaciteit aan kindplaatsen van alle opvangsoorten neemt naar verwachting af. De daling van 
het aantal kindplaatsen blijft relatief klein in verhouding tot de vraaguitval. In de 
kinderopvangsector is er sprake van een bepaalde mate van flexibiliteit, er is theoretische 
capaciteit (het maximale aanbod) en daadwerkelijke capaciteit (het aanbod dat is aangepast aan de 
vraag). Bij de daadwerkelijke capaciteit is het aantal groepen op de locatie aangepast aan de 
daadwerkelijke vraag. Op deze wijze hebben veel kinderopvangorganisaties de maximale 
flexibiliteit ingezet om locaties niet te hoeven sluiten.  
 
Veel kinderopvangorganisaties zien het als een maatschappelijke opgave om zoveel mogelijk 
kinderopvangvoorzieningen in stand te houden, zeker ook in krimpgebieden. Juist in deze gebieden 
is de instandhouding van goede kindvoorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid in de plaats of 
gemeente. 
Door deze toepassing van flexibiliteit kan de kinderopvangsector ook relatief snel weer een grotere 
capaciteit bieden, mocht de vraag naar kinderopvang weer aantrekken. Daarvoor is het wel 
noodzakelijk om als sector voldoende investeringscapaciteit te hebben om capaciteitsuitbreiding 
mogelijk te maken. 
 
Om de combinatie van arbeid en zorg voor ouders nu en in de toekomst mogelijk te blijven maken, 
is het van belang dat er voldoende capaciteit is en voldoende ruimte blijft voor 
capaciteitsuitbreiding. Kinderopvangorganisaties zijn zich bewust van de maatschappelijke 
infrastructuur die zij beheren, maar hebben tegelijkertijd ook het maximale van hun flexibiliteit 
bereikt in termen van capaciteit. Dat betekent dat kinderopvangorganisaties soms over moeten 
gaan tot sluiting en/of samenvoeging van locaties. De maatschappelijke infrastructuur die de 
afgelopen jaren is opgebouwd, staat daardoor onder druk. 
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Interview: Edwin van Alphen, Kinderopvang Walcheren 

 
Organisatie anders inrichten 
Kinderopvang Walcheren heeft vanaf 2012 te maken met vraaguitval en krimp. “Ook in 2014 hebben 
we een paar procent vraaguitval. Het behalen van de kostendekkende begroting is lastig. Het is 
moeilijk om de toekomst te voorspellen. Ouders ruilen vanuit kostenoogpunt nog steeds 
kinderopvang in voor informele opvang of peuterspeelzalen.” 
 
Natuurlijk heeft dit invloed op de bedrijfsvoering. Edwin: “We moesten onze plannen bijsturen. 
Onder andere door strakker en flexibeler te plannen, zodat de personele inzet  optimaal is 
afgestemd op het aantal kinderen op de opvang. Ons voordeel is dat we al sinds 2009 ingezet 
hebben op een maximale flexibiliteit van ons personeel, door te werken met tijdelijke contracten 
en flexibele inzet van personeel. Op dit moment zetten  we dezelfde mensen in, maar minder uren 
en beter verspreid over locaties en groepen. Zo hebben we de vraaguitval tot nu toe opgevangen 
zonder gedwongen ontslagen. Er is alleen wel een dilemma ontstaan want hoe komen we aan 
nieuwe pedagogisch medewerkers als zij in de kinderopvang minder uren kunnen werken en dus 
minder kunnen verdienen als bijvoorbeeld vakkenvuller?” 
 
Maatwerk en persoonlijk contact 
De Zeeuwse organisatie zet vooral in op een andere manier van werken: van een meer centraal 
geleide organisatie naar meer zelfsturing en meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij 
locaties en medewerkers. “Zij staan veel dichter bij de klant, kunnen beter naar zijn of haar 
wensen luisteren. En sneller schakelen, zonder ingewikkelde processen. Ik geloof dat dát efficiënter 
en beter werkt om de kosten te drukken”  
 
Ook klantenbinding is een speerpunt. “Het gaat hierbij om persoonlijk contact, uitleggen wat de 
nettokosten zijn van kinderopvang, laten zien wat je doet. Zorgen dat de klant die werk en zorg 
moet combineren, kiest voor kinderopvang. Dat is echt een zoektocht. Ook als ze begrijpen dat 
kinderen veel ontwikkelkansen krijgen op de opvang kiezen ze uit kostenoverweging vaak toch voor 
de informele opvang. Daar is niet tegenop te concurreren.” 
 
Investeren spanningsveld   
Deze veranderingen betekenen een investering in processen, tools en deskundigheid van 
medewerkers. “Die ruimte is er gelukkig nog. Het is zoeken want het moet met minder middelen en 
we kijken heel kritisch naar de uitgaven. Ook spreiden we de uitgaven en kiezen dus voor een 
langer tijdpad om alles te realiseren.”  
 
Inhoudelijk debat  
Zo bereidt Kinderopvang Walcheren zich voor op de toekomst. “Een toekomst die heel moeilijk te 
voorspellen is.” Edwin vindt dat er een goed inhoudelijk debat moet komen over de toegevoegde 
waarde van kinderopvang en voor wie die waarde er wel en niet is. “Organisaties moeten zich 
minder centraal stellen. De wijze van organiseren ondergeschikt maken aan het bereiken van het 
doel: goede kinderopvang bieden. Samenwerken en over domeinen heen keuzes maken.”  
Ook vanuit de politiek is actie nodig. “Politici moeten nadenken over de lange termijn visie; waar 
willen we over tien jaar staan? En hebben we daar geld voor over?” 
 

 
 

Edwin van Alphen is directeur van Kinderopvang Walcheren in 
Middelburg. Een grote organisatie met kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussen 
de middag opvang verspreid over Walcheren. 
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HOOFDSTUK 4. FINANCIËN 
 
 
4.1. Financiële positie 

Als gevolg van vraaguitval zijn de financiën in de kinderopvangsector onder druk komen te staan. In 
veel van onderstaande kengetallen komt dit ook tot uitdrukking. Om aan de ambities van de sector 
vorm te kunnen blijven geven en te zorgen voor de continuïteit van kwalitatief hoogwaardige 
kinderopvang is het belangrijk dat de Rijksoverheid blijft investeren in kinderopvang. 
 
Een belangrijk onderdeel van het benchmarkonderzoek is de uitvraag naar financiële gegevens. Met 
deze  gegevens kan een goed beeld worden gevormd van de financiële positie van de sector en hoe 
ontwikkelingen van invloed zijn op de financiële positie van kinderopvangorganisaties. Dit jaar 
hebben 285 kinderopvangorganisaties hun financiële gegevens ter beschikking gesteld. 
 
Dit hoofdstuk behandelt de uitkomsten van diverse vragen rondom financiële gegevens en geeft de 
uitkomsten weer in diverse tabellen en grafieken. Bij paragraaf 4.2 de balansweergaven en 
paragraaf 4.3 de resultatenrekening wordt uitgegaan van de totale populatie. 
 
In paragraaf 4.4 worden de kengetallen weergegeven voor de totale populatie en in omzetklassen. 
Er is hierbij voor de volgende omzetklassen gekozen: 
 
 
Figuur 4.1. Verdeling deelnemers naar omzet 

omzetklasse Aantal % 

< € 1 miljoen 113 39,70% 

€ 1 miljoen - € 3 miljoen 79 27,70% 

> € 3 miljoen 93 32,60% 

 
Zoals is af te lezen is er sprake van een redelijke verdeling in de omzetklassen. Wel wordt de 
populatie binnen de klassen kleiner, daar dient rekening mee gehouden te worden bij het lezen van 
de uitkomsten. De omzetklasse groter dan € 3 miljoen heeft een grote spreiding qua omzet.  
 
Allereerst worden de balansposities en de resultatenrekening getoond. Daarbij wordt kort ingegaan 
op diverse kosten. Vervolgens zullen de volgende kengetallen weergegeven en besproken worden: 

 Solvabiliteit 

 Rentabiliteit 

 Liquiditeit 

 Aflossingscapaciteit 
 
Ten slotte wordt er nog gekeken naar de financierbaarheid van de sector. Hierbij gaan we er vanuit 
dat banken een solvabiliteit van 20% en een rentabiliteit van 10% als norm hanteren. 
 
 
4.2. Balans 
 
Het balanstotaal bedraagt € 668 miljoen. Eind 2013 hadden de deelnemers circa € 210 miljoen aan 
gebouwen in eigendom op de balans staan. Verbouwingen staan voor circa € 86,5 miljoen op de 
balans. De investeringen in huisvesting zijn daarmee nog steeds beduidend op de balans aanwezig. 
De komende jaren heeft de kinderopvangsector ook te maken met investeringen in huisvesting, 
onder andere door de ventilatie-eisen vanuit het Bouwbesluit, maar ook als gevolg van ontwikkeling 
van Brede Scholen en IKC’s. 
 
Het totaal lang vreemd vermogen bedraagt € 116 miljoen, waarvan zo’n € 81,5 miljoen 
hypothecaire leningen bedraagt. Een fonds wat de panden overneemt zou op basis van deze 
informatie de sector aan financiële ruimte kunnen helpen. 
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Figuur 4.2. Balans 2013, gewogen gemiddelde 

          
2013 

            

ACTIVA           

Immateriële vaste activa       2,1 

Materiële vaste activa       54,1 

Financiële vaste activa       4,2 

Vlottende activa       8,3 

Liquide middelen       31,3 

Totaal activa       100,0 

            

PASSIVA           

Aansprakelijk vermogen       38,7 

Voorzieningen       9,0 

Lang vreemd vermogen       17,4 

Kort vreemd vermogen       34,9 

Totaal passiva       100,0 
            

 
 
Figuur 4.3. Resultatenrekening, gewogen gemiddelde 

          
2013 

            

Omzet         94,7 

Overige opbrengsten       0,7 

Subsidies         4,4 

Rentebaten         0,2 

Buitengewone baten       0,0 

Totale baten       100,0 
            

Personeelslasten       70,8 

Huisvestingslasten       15,8 

Afschrijving onroerend goed     2,3 

Afschrijving overige       2,4 

Overige bedrijfslasten       10,4 

Rentelasten         0,2 

Rentelasten hypothecaire lening(en)     0,3 

Buitengewone lasten       0,1 

Totale bedrijfslasten       102,2 
            

Resultaat voor privé/vpb     -2,2 
            

                  
Aandeel derden en privé-
onttrekkingen     0,4 

Vennootschapsbelasting (vpb)     -0,4 

            

Resultaat na privé/vpb       -2,2 

            

Uitgekeerd dividend       0,1 
            

 
  



39 
 

4.3. Resultatenrekening 
 
Omzet 
De omzet bedraagt € 1,24 miljard, 94,7% van de totale baten. De totale baten bedragen € 1,31 
miljard. 
 
Personele lasten 
De personele lasten liggen met 70,8% hoger dan de benchmarks in het verleden weergaven. Dit is 
uiteraard te verklaren door de dalende bezettingen en de beperking in flexibiliteit.  
In dit percentage zijn nog niet de privé-onttrekkingen opgenomen. Voor een goed beeld zouden 
deze er bij opgeteld moeten worden, maar gezien de beperkte omvang van de privéonttrekkingen 
blijft het percentage ongewijzigd. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten liggen met 15,8% beduidend hoger ten opzichte van de eerdere benchmarks. 
Tel daar nog de afschrijvingen onroerend goed ( 2,4%) en de rentelasten hypothecaire leningen 
(0,3%) bij op en dan komt het percentage wat betrekking heeft op de huisvesting zelfs op 18,4%. 
Dit alles ten gevolge van lagere bezettingen en gebrek aan flexibiliteit bij de huisvestingslasten.  
 
Resultaat 
Het resultaat na privéonttrekkingen en vennootschapsbelasting is negatief, zelfs nadat de 
vennootschapsbelasting in dit jaar een teruggave betreft. Deze uitkomst bevestigt het beeld wat er 
reeds is in de sector en bij stakeholders.  
 
 
4.4. Kengetallen 
 
De financiële positie van de deelnemersgroep wordt middels de diverse kengetallen nader 
gespecificeerd. Deze kengetallen zijn berekend als het gemiddelde van alle individuele kengetallen 
van de deelnemers. Hierbij wordt het totaal over de deelnemersdoelgroep weergegeven. Voor 
vergelijkingen binnen omzetklassen en organisatievormen wordt verwezen naar de online 
benchmark, waar voor deelnemers van de benchmark een selectie te maken is. 
 
Solvabiliteit 
 
De solvabiliteit is een belangrijk financieel kengetal. Solvabiliteit is de verhouding tussen het 
vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Het geeft inzicht in hoeverre de organisatie 
aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Daarnaast geeft solvabiliteit inzicht in hoeverre 
de organisatie afhankelijk is van schuldeisers.  
 
De solvabiliteit is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: 
 

Aansprakelijk vermogen + subsidiebijtelling – vordering deelneming/ DGA – goodwill 
 
Balanstotaal – goodwill – vordering deelneming DGA 

 
 
Figuur 4.4. Solvabiliteit  

          
2013 

            

Gemiddelde solvabiliteit (%)     11,7 
            

 
 
De dalende tendens van de solvabiliteit zet voort. In de regel geldt dat de solvabiliteit minimaal  
20% moet bedragen. De huidige gemiddelde solvabiliteit zit daaronder. Van de totale 
deelnemersgroep hadden 120 organisaties een solvabiliteit onder de 20% en 63 organisaties hadden 
zelfs een negatieve solvabiliteit.  
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Figuur 4.5. Solvabiliteit o.b.v. omzetklassen 

      
< 1mln 1-3 mln > 3 mln 

            

Gemiddelde solvabiliteit (%) -1,1 13,2 25,8 
            

 
 
De gemiddelde solvabiliteit is zeer divers bij de omzetklassen. Bij de klasse < € 1 miljoen is zelfs 
sprake van een negatieve solvabiliteit. 
 
Rentabiliteit 
 
De rentabiliteit geeft het verband weer tussen het financiële resultaat van de organisatie en de 
omzet. Zo wordt het verband weergegeven in hoeverre een organisatie in staat is haar kosten te 
beheersen en een goed financieel resultaat te behalen. 
 
De rentabiliteit is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: 
 

(Toevoeging eigen vermogen X 100%) 
 
(Omzet + overige opbrengsten + subsidies)  

 
 
Figuur 4.6. Rentabiliteit 

          
2013 

            

Gemiddelde rentabiliteit (%)     -0,02 
            

 
 
De gemiddelde rentabiliteit bedraagt -0,02%, hetgeen de exploitatieproblemen van de sector 
bevestigt. Er vindt geen vermogensversterking plaats en voor externe financiering is dit 
onvoldoende. Bij nadere analyse blijkt dat van de 285 deelnemers er 140 een negatieve rentabiliteit 
hebben, hetgeen een fors aantal is. 
 
 
Figuur 4.7. Rentabiliteit o.b.v. omzetklassen 

      
< 1mln 

1-3 
mln 

> 3 mln 

            

Gemiddelde rentabiliteit (%) 1,7 -0,3 -1,9 
            

 
In tegenstelling tot bij de solvabiliteit scoort bij de rentabiliteit juist de klasse < € 1 miljoen het 
beste. Deze uitkomst wekt de indruk dat deze groep organisaties het beste in staat is om de huidige 
problemen van de sector het hoofd te bieden. Een vaker gehoord geluid ook in de sector.  
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Liquiditeit 
 
De liquiditeit geeft weer in hoeverre de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar direct 
opeisbare verplichtingen te voldoen. 
 
De liquiditeit is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: 
 

(Vlottende activa + liquide middelen) 
 

(Vlottende passiva) 

 
Figuur 4.8. Liquiditeit 

          
2013 

            

Gemiddelde liquiditeit       1,6 
            

 
Algemeen aanvaarde veilige norm voor de liquiditeit is een liquiditeitscijfer van 1 of hoger. 
Wanneer een organisatie 1 of hoger scoort kan de organisatie aan haar kort termijn verplichtingen 
voldoen. Van de deelnemersgroep hadden 131 organisaties een uitkomst lager dan 1. 
 
Voor alle drie de omzetklassen geldt dat dit kengetal gemiddeld positief was. 
 
Figuur 4.9. Liquiditeit o.b.v. omzetklassen 

      
< 1mln 

1-3 
mln 

> 3 mln 

            

Gemiddelde liquiditeit  1,7 1,6 1,4 
            

 
 
Aflossingscapaciteit 
De aflossingscapaciteit geeft weer in hoeverre de organisatie in staat is om haar 
aflossingsverplichtingen na te komen. Bij dit kengetal is alleen gerekend met de organisaties die ook 
daadwerkelijk een aflossingsverplichting hadden. 
 
De aflossingscapaciteit is als volgt gedefinieerd: 
 

aflossingscapaciteit 
 

aflossingsverplichting 

 
 
Figuur 4.10. Aflossingscapaciteit 

          
2013 

            

Gemiddelde aflossingscapaciteit     1,8 
            

 
 
Het kengetal is positief. Van de deelnemers met een aflossingsverplichting kende echter 29% van de 
partijen een score lager dan 1, de overige 71% had daarmee voldoende aflossingsruimte. Dat de 
nodige partijen problemen hebben met de aflossingsverplichtingen en daarom opschorting van 
aflossing vragen is bekend. 
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Figuur 4.11. Aflossingscapaciteit o.b.v. omzetklassen 

      
< 1mln 1-3 mln > 3 mln 

            

Gemiddelde aflossingscapaciteit 1,5 3,3 0,9 
            

 
 
De uitkomst bij de partijen met een omzet > € 3 miljoen is herkenbaar vanuit het kengetal met 
betrekking tot de rentabiliteit. Op basis van deze kengetallen is voorzichtig te stellen dat deze 
omzetklasse op dit moment relatief zwaar wordt getroffen door de vraaguitval.  
 
Debiteurentermijn 
 
De debiteurentermijn geeft inzicht in het aantal dagen dat organisaties daadwerkelijk moeten 
wachten op betaling door een klant. Hoe korter de termijn, hoe beter voor de financiële positie van 
de organisatie.  
De debiteurentermijn – op basis van de post ‘debiteuren’ uit de balans, is als volgt gedefinieerd:  
 

debiteuren x 365 dagen 
 

totale baten 

 
 
Figuur 4.12. Debiteurentermijn 

          
2013 

            

Gemiddelde debiteurentermijn (dagen)     8,9 
            

 
 
Een termijn van 14 dagen of minder wordt over het algemeen als bedrijfsmatig verantwoord 
beschouwd. In 2013 voldeed ruim 83% van de organisaties hieraan.  
De debiteurentermijn is bij de partijen in de klasse tot € 1 miljoen omzet het langst. De reden 
daarvan is speculeren, maar een mogelijke verklaring kan zijn dat middelgrote en grote organisaties 
vaker een actief debiteurenbeleid voeren. 
 
 
Figuur 4.13. Debiteurentermijn o.b.v. omzetklassen 

      
< 1mln 1-3 mln > 3 mln 

            

Gemiddelde debiteurentermijn (dagen) 12,1 6,2 7,2 
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Financierbaarheid van de sector 
 
Hierbij gaan we uit van de normering dat de solvabiliteit 20% en de rentabiliteit 10% dient te 
bedragen. Dat is geen wet, wel een algemeen aanvaarde normering. Dit geeft de volgende tabel: 
 
 
Figuur 4.8 financierbaarheid sector 

          
2013 

            

Voldoet aan beide voorwaarden     0,7 

Voldoet alleen aan solvabiliteit     57,2 
Voldoet aan 
rentabiliteit       0,7 

Voldoet aan geen van beide voorwaarden   41,4 

Totaal         100,0 
            

 
 
Onder de deelnemersgroep voldoet dus feitelijk nagenoeg geen enkele organisatie aan beide 
voorwaarden, hetgeen reden tot zorg is. De komende jaren worden er weer investeringen verwacht, 
mede om te voldoen aan aangepaste wetgeving, maar op basis van de kengetallen zal het bijzonder 
lastig zijn om externe financiering te verkrijgen. Externe financiering is echter nodig om 
continuïteit te bieden en te kunnen investeren in huisvesting en kwaliteit. Juist met de opgaven die 
er liggen op het gebied van harmonisatie met peuterspeelzaalwerk, samenwerking met het 
onderwijs (IKC en Brede Scholen) en investeringen in ventilatie (om te doen aan de eisen van het 
Bouwbesluit per 1 april 2017) is de verkrijgbaarheid van externe financiering van belang. 
 
 
Figuur 4.9 Bedrijfsresultaat voor belastingen 

 
 
De kinderopvangsector bevindt zich in financieel zwaar weer. De bedrijfsresultaten staan sterk 
onder druk, waarbij gemiddeld het bedrijfsresultaat voor belastingen zelfs sterk negatief is, 
gemiddeld is het bedrijfsresultaat voor belastingen bijna 150.000 euro negatief. 
Het sterkst is het negatieve bedrijfsresultaat bij de grotere organisaties (vanaf 3 miljoen euro 
omzet). Deze groep organisaties heeft gemiddeld een negatief bedrijfsresultaat van ruim 450.000 
euro. 
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4.6. Conclusie financiën 
 
Uit de cijfers wordt duidelijk dat de financiële positie van de kinderopvangsector steeds verder 
verslechtert. Veel kinderopvangorganisaties teren in op het eigen vermogen en/of moeten 
ingrijpende maatregelen nemen om te zorgen voor continuïteit. Door het interen op het eigen 
vermogen is de investeringscapaciteit in de sector dusdanig gereduceerd, dat niet geïnvesteerd kan 
worden. Investeringen zijn nodig om wanneer de vraag naar kinderopvang weer toeneemt, te zorgen 
voor uitbreiding van de capaciteit. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de cijfers, ontstaat het volgende beeld: er is sprake van een negatieve 
rentabiliteit en de solvabiliteit daalt. De financierbaarheid is slecht. Uit de cijfers blijkt verder dat 
het aandeel personeel en het aandeel huisvestingslasten verder toeneemt, daar lijkt nog weinig 
flexibiliteit in te zitten.  
 
Werken aan de toekomst van kinderen, betekent continue investeren. Gezien de ambities van de 
sector en aankomende wettelijke verplichtingen, moet de kinderopvangsector weer gaan 
investeren. Denk daarbij aan veranderde regelgeving en aan vervangingsinvesteringen. Een deel van 
de sector heeft nog liquide middelen, maar voor de partijen die externe financiering nodig hebben 
zal het qua financiële positie lastig worden. Dat maakt dat investeren door de kinderopvangsector 
lastig tot zelfs onmogelijk is. 
 
 
 

 

  



45 
 

Interview: Marjo van Hezik, KMN Kind & Co 

 
Flexibele personeelsinzet 
Net als andere kinderopvangorganisaties, heeft KMN Kind & Co sinds ruim 2,5 jaar te maken met 
minder vraag naar kinderopvang. De organisatie spant zich in om kwaliteit van opvang te blijven 
bieden en medewerkers zoveel mogelijk in dienst te houden. “Door het goed monitoren van de 
consequenties van de ontwikkelingen, hebben wij nog geen medewerkers hoeven ontslaan. Daar zijn 
we trots op. Wel werden tijdelijke contracten niet verlengd”, vertelt Marjo van Hezik.  
 
Medewerkers die op de ene locatie niet meer nodig waren, zijn herplaatst naar een andere locatie. 
Ook is er goed gekeken naar een flexibele inzet van medewerkers. “Binnenkort voeren we de 
jaarurensystematiek in. Een ‘instrument’ dat de CAO-Kinderopvang biedt om medewerkers in te 
roosteren op momenten dat zij nodig zijn. Er wordt dus meer flexibiliteit van medewerkers 
verwacht. Het voordeel is dat medewerkers (langer) hun baan kunnen behouden.” 
 
Gevolgen van nieuwe regels 
Nieuwe ontwikkelingen maken het niet altijd makkelijk om als organisatie het hoofd boven water te 
houden. Marjo: “Er worden nogal eens nieuwe regels ingevoerd, zoals het vierogenprincipe. Dat 
leidt tot extra kosten. Ook veranderingen in wetgeving rond personeel maken het financieel 
managen van een organisatie in een periode van crisis en krimp een stuk lastiger.”  
 
Zo zijn werkgevers vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ziektewetuitkering en de re-
integratie van, niet alleen vaste, maar ook tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan. 
Daarnaast krijgen werkgevers inspanningsverplichtingen om banen te creëren voor Wajong-ers, 
straks mogelijk met een quotum. “Terwijl de personen in deze doelgroep vaak niet de reguliere 
functies in de organisatie kunnen uitoefenen.” 
 
Deze veranderingen leiden tot extra kosten, terwijl het aantal klanten in de sector nog niet 
aantrekt. “Kosten die op een of andere manier opgebracht moeten worden en kunnen leiden tot het 
duurder worden van kinderopvang.” 
 
Investeren in kwaliteit  
Ondanks de consequenties van de krimp en deze nieuwe ontwikkelingen, blijft KMN Kind & Co 
investeren in kwaliteit. Marjo: “Om op professionele wijze te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van kinderen, is het van belang dat je als werkgever de deskundigheid van medewerkers blijft 
optimaliseren. Wij hebben daarom de afgelopen twee jaar alle pedagogisch medewerkers 
bijgeschoold. Bijvoorbeeld in de activiteiten die je buiten met kinderen kunt doen. Of hoe je met 
steeds assertiever wordende ouders omgaat. Medewerkers en ouders geven terug erg tevreden te 
zijn met het resultaat van dergelijke activiteiten.” 

 

 
 
  

Marjo van Hezik is hoofd PO&O bij KMN Kind & Co in Nieuwegein. 
KMN Kind & Co biedt kinderopvang op kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen in het midden van het land. Ook biedt de 
organisatie gastouderopvang, opvang voor en na schooltijd en 
tussenschoolse opvang.  
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HOOFDSTUK 5. PERSONEEL 
 
 
De kwaliteit van kinderopvang wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteiten van het 
personeel. Pedagogisch medewerkers zijn erg belangrijk in het primaire proces: het zorgen voor, 
stimuleren van de ontwikkeling van en het opvangen van kinderen. Doordat kinderopvang een 
arbeidsintensieve dienst is, is personeel daarom zeer belangrijk voor kinderopvangorganisaties. 
Omdat gastouderbureaus geen pedagogisch medewerkers in dienst hebben, wordt in dit hoofdstuk 
niet apart ingegaan op gastouderbureaus. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden van 
de human resources van kinderopvangorganisaties. 
 
 
Figuur 5.1. Gemiddeld totaal aantal werknemers (absoluut), naar grootteklasse 

 
 
 
Respondenten met een omzet tot één miljoen euro hebben gemiddeld achttien werknemers, 
respondenten met een omzet van één tot drie miljoen euro hebben gemiddeld 54 werknemers en 
respondenten met een omzet vanaf drie miljoen euro hebben gemiddeld 404 werknemers in dienst. 
 
 
Figuur 5.2. Gemiddeld aantal werknemers in fte (afgerond op hele getallen), naar grootteklasse 
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De grootteklassen laten duidelijk zien dat er verschillen zijn tussen het gemiddeld aantal 
personeelsleden dat per grootteklasse in dienst is. Het gemiddeld totaal aantal personeelsleden 
worden omhoog getrokken door het gemiddeld aantal in de grootteklasse drie miljoen of hoger. 
 
Het gemiddeld aantal FTE is per grootteklasse uiteenlopend. Organisaties met een omzet tot één 
miljoen euro hebben gemiddeld tien FTE in dienst. Organisaties met een omzet van één tot drie 
miljoen euro, hebben gemiddeld dertig FTE in dienst. Organisaties met een omzet van drie miljoen 
of meer hebben gemiddeld 201 FTE in dienst. 
Respondenten hebben totaal gemiddeld 85 FTE in dienst. 
 
 
Figuur 5.3. Gemiddeld aantal FTE naar opvangsoort 

 
 
 
De hoofdmoot van de personele inzet van pedagogisch medewerkers ligt bij de dagopvang, dit geldt 
voor alle grootteklassen. Met name bij organisaties met een omzet van drie miljoen of hoger is het 
verschil in aantal FTE’s per opvangsoort duidelijk zichtbaar.  
 
 
Figuur 5.4. Gemiddeld aantal FTE aan pedagogisch medewerkers, waarvan gemiddeld aantal FTE 
aan pedagogisch medewerkers met opleiding SPW-4 of hoger, naar grootteklasse 

 
 
 
De meeste respondenten verzorgen geen activiteiten op het gebied van gastouderopvang. Daardoor 
is het gemiddeld aantal FTE’s aan medewerkers gastouderbureau ook zeer klein. Opvallend is dat de 
meeste grotere organisaties welke activiteiten uitvoeren op het gebied van peuterspeelzaalwerk, in 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0 tot 1 mln. 1 tot 3 mln. 3 mln. of
meer

Totaal

Gemiddeld aantal FTE
(KDV)

Gemiddeld aantal FTE
(BSO)

Gemiddeld aantal FTE
(PSZ)

Gemiddeld aantal FTE
(GOB)

8,2 24,0 

162,8 

68,8 

3,2 
8,6 

49,8 

21,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

0 tot 1
mln.

1 tot 3
mln.

3 mln. of
meer

Totaal

Gemiddeld aantal PM'ers
in FTE

Gemiddeld aantal PM'ers
in FTE met SPW4 of hoger



48 
 

tegenstelling tot kleinere organisaties. Dit verklaart het sterke verschil in gemiddeld aantal FTE’s 
bij kleine en grotere organisaties. 
 
 
Figuur 5.5. Pedagogisch medewerkers met opleidingsniveau SPW-4 of hoger 

Grootteklasse (in omzet) Percentage pedagogisch medewerkers dat 
opleidingsniveau SPW-4 of hoger heeft 

0 tot 1 miljoen euro 39% 
1 tot 3 miljoen euro 36% 
3 miljoen euro of meer 31% 
Totaal 32% 

 
 
In de kinderopvang is het verplicht om minimaal in het bezit te zijn van een MBO-diploma op het 
niveau SPW-3 (of gelijkwaardig). Met gemiddeld 32% is het aandeel pedagogisch medewerkers met 
een opleiding SPW-4 of hoger relatief hoog. Ongeveer een derde van de pedagogisch medewerkers 
heeft een opleidingsniveau boven de eisen. 
 
Het aandeel pedagogisch medewerkers met een opleidingsniveau van SPW-4 of hoger is ten opzichte 
van eerdere benchmarks licht gestegen. Het aandeel kan licht verschoven zijn door de 
reorganisaties waarmee kinderopvangorganisaties te maken hebben gehad. Ook kan er sprake zijn 
van een beperkte instroom van pedagogisch medewerkers met een hoger opleidingsniveau. 
 
 
Figuur 5.6. Gemiddeld aantal FTE overig personeel 

 
 
 
Kleine organisaties hebben vaak geen tot weinig ondersteunend personeel in dienst. Bij deze groep 
komt het regelmatig voor dat de directeur van de organisatie ook een deel van de kinderopvang 
verzorgt. Naarmate organisaties groter worden, vindt meer specialisatie van bepaalde taken plaats, 
zoals personeelsadministratie, financiële administratie en beleidsmatige ondersteuning. 
Duidelijk is het verschil te zien tussen kleine organisaties en middelgrote tot grote 
kinderopvangorganisaties. Middelgrote en grote kinderopvangorganisaties kennen diverse 
gespecialiseerde functies. 
 
 
Figuur 5.7. Aantal fte’s ondersteuning per pedagogisch medewerker 

 < 1 mln 1-3 mln > 3 mln totaal 

Aandeel pedagogisch medewerkers 80,1% 80,3% 81,0% 80,9% 
Aandeel overig personeel 19,9% 19,7% 19,0% 19,1% 
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Ten opzichte van eerdere benchmarks in de kinderopvang is het aandeel ondersteunende functies 
binnen kinderopvangorganisaties wel afgenomen. Dit heeft onder andere te maken met 
reorganisaties die kinderopvangorganisaties hebben moeten doorvoeren in verband met de 
vraaguitval. Daardoor zijn taken anders belegd of is de hoeveelheid werk voor gespecialiseerde 
functies afgenomen. De volgende tabel geeft een overzicht van de aandelen van het aantal 
pedagogisch medewerkers (gemeten in fte’s) en het aantal ondersteunende functies (gemeten in 
fte’s). Tot ondersteunende functies worden gerekend alle functies die niet pedagogisch werk 
betreffen, zoals locatiemanagers, management, ondersteunend personeel, leerlingen. Gemeten 
eenheid is in fte’s. 
 
 
Figuur 5.8. Gemiddeld aantal vrijwilligers werkzaam in de organisatie, naar grootteklasse 

 
 
 
Voor extra activiteiten (bijvoorbeeld uitstapjes of bijzondere activiteiten op de locatie) maakt een 
deel van de kinderopvangorganisaties gebruik van vrijwilligers. Daarnaast voert een deel van de 
kinderopvangorganisaties ook de overblijf tijdens de middagpauze op de basisschool uit en maakt 
daarbij gebruik van vrijwillige overblijfmedewerkers. Ook het vervoer van en naar de 
buitenschoolse opvang vindt soms door vrijwilligers plaats.  
 
Bij vrijwilligers gaat het vaak om ouders die extra hand- en spandiensten verlenen, een klein deel is 
geen ouder. Voor vrijwilligers geldt dat ook zij moeten beschikken over een Verklaring Omtrent 
Gedrag en ook wordt de vrijwilliger inzet vaak geformaliseerd door een vrijwilligerscontract. 
Vrijwilligers vervangen in de kinderopvang geen beroepskrachten, deskundige beroepskrachten zijn 
volgens wettelijke kwaliteitseisen vereist. 
 
Kleine organisaties hebben weinig inzet van enige omvang van vrijwilligers. Naarmate de grootte 
van de organisatie toeneemt, is er meer vrijwillige inzet. Ten opzichte van eerdere benchmarks lijkt 
de inzet van vrijwilligers echter afgenomen. 
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Figuur 5.9. Gemiddeld aantal locatiemanagers in FTE, waarvan gemiddeld aantal 

locatiemanagers met hbo-opleiding of hoger in FTE

 

 
 
Figuur 5.10. Aandeel locatiemanagers met een hbo-opleiding of hoger (in %), naar grootteklasse 

Grootteklasse Aandeel locatiemanagers met hbo-opleiding of 
hoger (%) 

0 tot 1 miljoen euro 60% 
1 tot 3 miljoen euro 69% 
3 miljoen euro of meer 67% 
Totaal 68% 

 
 
Het overgrote deel van de locatiemanagers in de kinderopvang heeft een HBO-opleiding of hoger 
afgerond. Veel kinderopvangorganisaties hanteren dit opleidingsniveau als standaardeis bij deze 
functie. 
 
 
Figuur 5.11. Gemiddeld aantal FTE aan management en ondersteunend personeel, naar 
grootteklasse 

 
 
 
In de grootteklasse tot één miljoen euro is het gemiddeld aantal FTE aan locatiemanagers klein. In 
deze categorie, maar ook voor een deel in de grootteklasse tot drie miljoen euro, vervult de 
directeur ook de taak van locatiemanager. Omdat de ‘span of control’ (de ratio aantal medewerkers 
op één leidinggevende) betrekkelijk laag is bij kleine organisaties, voeren de directeuren van kleine 
organisaties veelal ook de dagelijkse leiding op de werkvloer. 
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Met de omvang van organisaties neemt ook de omvang van de overhead toe. In grotere organisaties 
neemt ook de mate van specialisatie van taken toe. Ook bij kinderopvangorganisaties is dat het 
geval. 
 
Gemiddeld hebben kinderopvangorganisaties in de grootteklasse tot één miljoen euro weinig 
overheid, maximaal ruim één FTE. Organisaties tot drie miljoen euro beschikken gemiddeld over 
ruim vier FTE. Daarmee is de overhead binnen kinderopvangorganisaties met deze omzet relatief 
laag te noemen. 
 
 
Figuur 5.12. Gemiddeld aantal stagiaires SPW in FTE, naar grootteklasse 

 
 
 
Het gemiddeld aantal stagiaires ten opzichte van eerdere benchmarks is afgenomen. Dit heeft 
mogelijk te maken met de minder grote vraag naar instroom van nieuw pedagogisch personeel in de 
kinderopvang. 
Ondanks de afname van het aantal stagiaires, blijven veel kinderopvangorganisaties nog 
mogelijkheden houden voor stageplaatsen in de kinderopvang. Gemiddeld zijn er ongeveer twee 
stagiaires per kinderopvangorganisatie actief. 
 
 
Figuur 5.13 Personeelsverloop, aantal FTE dat de organisatie heeft verlaten, naar grootteklasse 

 
 
 
Uit bovenstaand diagram wordt duidelijk dat er in de kinderopvangsector nog steeds sprake is van 
een behoorlijke uitstroom van personeel. Met name in de omzetcategorie drie miljoen of meer is er 
sprake van een relatief hoge uitstroom van personeel. Dit heeft te maken met de reorganisaties die 
kinderopvangorganisaties moeten doorvoeren als gevolg van de vraaguitval. 
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De vraaguitval, als gevolg van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag en toenemende 
werkloosheid, heeft sinds 2011 gezorgd voor ongeveer 25% verlies aan werkgelegenheid in de 
kinderopvangsector. 
 
 
Figuur 5.14. Gemiddeld aantal uitzendkrachten, naar grootteklasse 

 
 
 
Het gemiddeld aantal uitzendkrachten in de kinderopvangsector is laag. De meeste 
kinderopvangorganisaties hebben geen tot weinig inzet van uitzendkrachten. Met de vraaguitval 
hebben veel organisaties besloten om de inzet van uitzendkrachten zo min mogelijk te beperken. 
Daarvoor hebben zij regelmatig zelf poules opgezet van invalmedewerkers die in het geval van 
ziekte of verlof een pedagogisch medewerker kunnen vervangen. 
 
 
Figuur 5.15. Gemiddeld aantal ingehuurde werknemers (excl. uitzendkrachten) ten opzichte 
van totaal aantal werknemers 

 
 
 
Het gemiddeld aantal ingehuurde werknemers (exclusief uitzendkrachten) is zeer klein. De meeste 
organisaties hebben geen ingehuurde werknemers in dienst. Op het totaal gemiddeld aantal 
werknemers is het gemiddeld aantal ingehuurde werknemers met 0,2% ook zeer klein. 
 
Conclusies personeel 
 
Het aantal personeelsleden in de kinderopvangsector neemt af. Op sectorniveau zijn er sinds 2011 
zo’n 25.000 werknemers minder, maar ook bij kinderopvangorganisaties is duidelijk te zien dat er 
sprake is van een behoorlijke uitstroom aan personeel. Dit is het gevolg van niet kunnen verlengen 
van tijdelijke contracten en reorganisaties waar kinderopvangorganisaties mee te maken hebben. 
Reorganisaties en niet verlengen van tijdelijke contracten betekenen voor kinderen en ouders ook 
dat zij soms te maken krijgen met minder vaste gezichten op hun groep, als gevolg van het 
afspiegelingsbeginsel.  
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Door deze grote uitstroom van personeel is er sprake van een grote uittocht van kennis en ervaring 
in de kinderopvangsector. Kennis en ervaring die juist was opgebouwd, ook als gevolg van de grote 
capaciteitsuitbreiding in de periode 2007-2010. 
 
Helaas zijn er tot op de dag van vandaag reorganisaties noodzakelijk bij kinderopvangorganisaties. 
Opvallend is dat een deel van de pedagogisch medewerkers een hogere opleiding heeft dan dat de 
opleidingseisen voorschrijven (SPW-4 of hoger). Het aandeel pedagogisch medewerkers met een 
opleidingsniveau van SPW-4 of hoger is ten opzichte van eerdere benchmarks licht gestegen. Dit kan 
onder andere te maken hebben door als gevolg van reorganisaties gewijzigde 
personeelssamenstellingen. 
 
Als gevolg van de voor kinderopvang financieel lastige tijden, is de verwachting dat de 
personeelssamenstelling in de kinderopvangsector te komende jaren nog verder zal veranderen. Nog 
steeds hebben kinderopvangorganisaties te maken met vraaguitval en nog steeds is het noodzakelijk 
om te reorganiseren. Zowel voor het personeel, als voor kinderen is het van belang dat er stabiliteit 
komt en blijft voor de kinderopvangsector. Zo kan kennis en expertise beter behouden blijven en 
worden ouders minder geconfronteerd met wisselende gezichten op hun groep. 
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Interview:  Mark Siep, Plukkebol Kinderopvang 
 
Focus op zichtbaar maken van de kwaliteit 
 
Plukkebol – met drie locaties in Delft - heeft een sterke focus op kwaliteit. “Een aantal jaar geleden 
namen mijn partner en ik Plukkebol over van mijn ouders. Alle aandacht was gericht op het kind. De 
pedagogische kwaliteit was goed, maar niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld. Daarom zijn 
we vaker nieuwsberichten met veel foto’s op onze website gaan plaatsen. Ook zetten we sociale 
media in om te laten zien wat we allemaal doen. Daarnaast hebben we begin dit jaar een speciaal 
ouderportaal ontwikkeld waarin klanten foto’s van hun kind en de groep kunnen bekijken en 
downloaden. Een moeder gaf recent aan dat de foto’s het beeld echt compleet maken.” 
Ook is er geïnvesteerd in de overdrachten en andere contactmomenten tussen ouders en 
pedagogisch medewerkers. Mark: “Zo zetten wij tijdens de haal- en brengmomenten extra 
medewerkers in en zijn alle medewerkers gecoacht in hun communicatie met ouders. Pedagogisch 
medewerkers kunnen nu goed uitdragen wat de meerwaarde is van kinderopvang.”  
 
Elkaar durven aanspreken 
 
Ook besteedt Plukkebol aandacht aan het trainen van medewerkers in het elkaar aanspreken en het 
snel oppakken van signalen. Bijvoorbeeld komend jaar met videointeractiebegeleiding. “Dat 
gebeurde onder andere naar aanleiding van het  vierogenprincipe. Zorgen voor ‘vier ogen’ is 
namelijk niet genoeg. Mensen moeten elkaar feedback durven geven en gevoelige onderwerpen 
kunnen benoemen richting een ouder. We blijven daar structureel aandacht aan besteden.” 
 
Betrokkenheid ouders 
 
Plukkebol richt zich inmiddels ook op concepten om de wereld van de kinderopvang en van thuis bij 
elkaar te brengen. “Een voorbeeld is ‘Muziek op schoot’. Kinderen komen hier spelenderwijs in 
aanraking met verschillende soorten muziek. Ouders kunnen meedoen met de muzieklessen. Ook 
bieden we ouders cursussen aan, zoals Kinder-EHBO en Positief Opvoeden.” 
Verder is Plukkebol een vaste adres voor het Mama Café Delft: een ontmoetingsplek voor moeders. 
“Dit aanbod staat open voor iedereen, dus ook voor ouders die geen gebruik maken van Plukkebol. 
Tot slot introduceren we komend jaar een voordeelprogramma voor ouders. Zij kunnen bijvoorbeeld 
mooi en verantwoord speelgoed aanschaffen voor een aantrekkelijke prijs.” 
Plukkebol blijft dus investeren in kwaliteit en innovatie. “We zijn zo onderscheidend, behouden 
klanten en trekken nieuwe aan.” 
 

 
 
  

Mark Siep is, samen met zijn partner, directeur/ eigenaar van 
Plukkebol kinderopvang.  
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HOOFDSTUK 6. KWALITEIT 

 

 

6.1. Het belang van kwaliteitsbeleid 

 

Structureel aandacht voor kwaliteit is belangrijk in de kinderopvangsector. Daarom ontwikkelde 

Bureau Kwaliteit Kinderopvang in samenwerking met ouders en wetenschappers een kwaliteitsvisie. 

Het visiedocument gastouderopvang staat op stapel. En ook individuele organisaties blijven kiezen 

voor kwaliteit. Dat betekent continue aandacht voor en investeringen in pedagogische kwaliteit, 

kwalificaties van medewerkers en de tevredenheid van ouders en kinderen. Kwaliteit is dan ook een 

kernbegrip in de kinderopvangsector. De sector kent wettelijk vastgelegde kwaliteitsaspecten, die 

worden gecontroleerd via inspecties van de GGD. Maar veel organisaties plegen een extra inzet op 

kwaliteit om meer te doen dan de wettelijke basis. Omdat het bijdraagt aan verbetering van de 

kern van waar de organisatie voor staat, namelijk de kwaliteit van de zorg voor kinderen. Maar ook 

omdat het ook een middel is om zich van andere organisaties te onderscheiden. 

Recent wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat een omgeving waarin organisaties weten dat zij 

zich op kwaliteit kunnen onderscheiden, ook leidt tot hogere kwaliteit van het aanbod.5 Veel 

organisaties besteden dan ook extra aandacht aan kwaliteit door onder andere 

kwaliteitsmanagementsystemen te hanteren en te zorgen voor extra opleiding en bijscholing van 

medewerkers. De laatste jaren zijn er ook steeds meer (wetenschappelijke) instrumenten 

beschikbaar gekomen om de kwaliteit in de kinderopvang te meten, te sturen of anderszins te 

begeleiden. 

 

Kwaliteit in de kinderopvang laat zich lastig meten. Dit is één van de redenen waarom de sector 

werkt aan het Integraal Kwaliteitskader, om zo ook meer meetbare aspecten van kwaliteit te 

realiseren. Een aspect van kwaliteit dat wel meetbaar is en ook door kinderopvangorganisaties 

wordt gemeten, is de mate van tevredenheid bij ouders, kinderen en personeel. In dit hoofdstuk 

wordt daar onder andere op ingegaan. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inzet van kinderopvangorganisaties op certificering van 

organisatieprocessen, op verbetering van de pedagogische kwaliteit, op verhoging van de 

kwalificaties van het pedagogisch personeel, de meting van medewerkertevredenheid, 

oudertevredenheid en kindertevredenheid. 

 

 

6.2. Certificering 

 

Organisatieprocessen worden door organisaties veelal gebruikt als kwaliteitsinstrument, gezien de 

gebruikte instrumenten bij het meten van organisatieprocessen. Door processen te borgen, wordt 

ook kwaliteit geborgd, tevens biedt het pedagogisch medewerkers handvatten om kwalitatief goed 

te kunnen handelen. Circa een derde van de deelnemende organisaties is gecertificeerd. 

 

 

Figuur 6.1. Gecertificeerde en niet-gecertificeerde organisaties 

 Aantal % 

Gecertificeerd 73 32% 

Niet-gecertificeerd 157 68% 

 

Het aandeel organisaties met certificering ligt in lijn met de uitkomsten van vorig jaar. De meeste 

organisaties zijn HKZ-gecertificeerd, een kleiner aantal organisaties is ISO-gecertificeerd. Een klein 

aandeel heeft een andere certificering (o.a. Piramide, Calibris en Kindwijzer). 

 

                                                           
5 Emre Akgunduz, Y., Janneke Plantenga, Competition for a better future? Effects of competition on child care 
quality, Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series nr: 13-
14, Utrecht, november 2013. 
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Figuur 6.2. Gecertificeerde organisaties* 

 Aantal % 

HKZ 66 90% 

ISO 23 32% 

overig 8 11% 

* Sommige organisaties zijn meervoudig gecertificeerd. 

 

 

6.3. Instrumenten om pedagogische kwaliteit te meten 

 

Kinderopvangorganisaties meten kwaliteit met uiteenlopende instrumenten. De volgende figuur 

geeft de door respondenten gebruikte kwaliteitsinstrumenten weer. 

Welbevinden kinderen van het NJI en de NCKO-Kwaliteitsmonitor worden het meest door 

respondenten gehanteerd. Andere veel gebruikte instrumenten zijn de Zelfevaluatie Coaching en 

Beoordeling van het NJI en de Kwaliteitsmonitor BSO van het Kohnstamminstituut. 

Onder de categorie ‘andere instrumenten’ wordt een veelheid aan instrumenten genoemd, waarvan 

eigen systemen de meest genoemde is. 

 

 

Figuur 6.3. Instrumenten pedagogische kwaliteit 

 
 

 

6.4. Verhoging pedagogische kwalificaties personeel 

 

Het personeel bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de kinderopvang. 

Kinderopvangorganisaties investeren daarom veel in het kennisniveau van pedagogisch 

medewerkers. Onderstaand figuur geeft de belangrijkste wijzen weer waarop bij respondenten 

verhoging van pedagogische kwaliteit bij pedagogisch medewerkers danwel pedagogische kwaliteit 

gerelateerde componenten wordt uitgevoerd. 

 

Belangrijkste vormen zijn studiedagen of andere periodieke bijscholing en cursussen/interne 

scholing (door middel van pedagogische staf die kennis overbrengt aan pedagogisch medewerkers). 

E-learning is ook in opkomst. 

Een derde van de organisaties zet één specifiek instrument in, zo’n twee derde van de organisaties 

zet een combinatie van twee of meer instrumenten in. 
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Figuur 6.4. Instrumenten verhoging pedagogische kwalificaties personeel 

 
 

 

6.5. Medewerkerstevredenheid 

 

Gezien het belang van goed en gemotiveerd personeel in de kinderopvangsector onderzoeken veel 

kinderopvangorganisaties regelmatig de tevredenheid van hun medewerkers. Onderstaand figuur 

geeft de door respondenten gehanteerde meetinstrumenten om medewerkerstevredenheid te 

meten weer. 

 

Ook bij de gehanteerde meetinstrumenten rondom medewerkerstevredenheid is sprake van grote 

diversiteit. Ongeveer een op de drie organisaties doet zelf onderzoek onder haar personeel door 

middel van enquêtering. Daarnaast maakt een groot aantal respondenten gebruik van bestaande 

instrumenten van organisaties/merken als NL Eyes, XS2Quality, Vyvoj en kinderopvang.tevreden.nl. 

 

Op het gebied van het meten van medewerkerstevredenheid is er dus geen instrument dat duidelijk 

de voorkeur geniet van kinderopvangorganisaties. 

 

 

Figuur 6.5. Instrumenten medewerkerstevredenheid 
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6.6. Oudertevredenheid 

 

Kinderopvangorganisaties zien zowel ouders als kinderen vaak als hun klanten. Het peilen van de 

oudertevredenheid is dan ook een belangrijk onderdeel van klanttevredenheidsonderzoek. Bijna 9 

op de 10 deelnemende organisaties voert een meting onder de ouders uit. 

 

Onderstaand figuur geeft de instrumenten weer waarmee oudertevredenheid wordt gemeten. De 

verdeling is van toepassing op de organisaties die hebben aangegeven een instrument te hanteren. 

Belangrijkste inzet van kinderopvangorganisaties is een instrument dat de organisatie zelf heeft 

ontwikkeld, dit geldt voor bijna de helft. Daarnaast worden een aantal andere bekende 

instrumenten ingezet, zoals Integron, XS2Quality, NL Eyes, Vivoy en Kinderopvang.Tevreden.nl. 

 

 

Figuur 6.6. Instrumenten oudertevredenheid 

 
 

 

Figuur 6.7. Instrumenten kindertevredenheid 
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6.7. Kindertevredenheid 

 

Het meten van kindertevredenheid, en daarmee samenhangend kinderparticipatie, wordt door 

steeds meer kinderopvangorganisaties toegepast. Daarom is in het benchmarkonderzoek aan 

respondenten gevraagd hoe zij kindertevredenheid meten in de buitenschoolse opvang. Iets meer 

dan de helft van de deelnemende organisaties hanteert hiervoor een instrument. In onderstaand 

figuur zijn de gebruikte instrumenten voor het meten van kindertevredenheid weergegeven. 

 

Een meerderheid van de deelnemende organisaties meet kindertevredenheid met eigen 

instrumenten als vragenlijsten of kinderpanels. De groep ‘ander instrument’ (iets meer dan de 

helft) betreft nagenoeg geheel eigen instrumenten. 

Daarnaast wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van instrumenten van met name NL Eyes, alsook 

nog Vyvoj en NJI. 

 

 

6.8. Conclusie kwaliteit 

 

Kwaliteit is een onderwerp dat leeft in de kinderopvang, op sectorniveau maar veel meer nog bij 

kinderopvangorganisaties. Veel organisaties zetten in op extra  kwaliteit bovenop de wettelijke 

basis. Veel organisaties meten dan ook kwaliteit en de beleving ervan door ouders en kinderen. Dit 

is een positieve ontwikkeling. Duidelijk is dat ondanks voortgaande vraaguitval en vermindering van 

omzet, kinderopvangorganisaties oog blijven houden voor kwaliteit en dit ook als onderscheidend 

punt hanteren in hun bedrijfsvoering ten opzichte van andere kinderopvangorganisaties. 

 

Zorgwekkend is op zich dat wetenschappelijk onderzoek aangeeft bezuinigingen vanuit de overheid 

op het budget van kinderopvang juist slecht zijn voor de kwaliteit van het zorgaanbod.6 Organisaties 

moeten daardoor juist op de extra inzet bovenop de wettelijke basis beknibbelen. 

Alhoewel er veel instrumenten in de markt beschikbaar zijn, verricht een groot aantal 

kinderopvangorganisaties met zelfontwikkelde middelen onderzoek naar klanttevredenheid en 

organisatieprocessen. Deze diversiteit is duidelijk zichtbaar in het benchmarkonderzoek. 

Organisaties kiezen voor instrumenten die het best bij hun pedagogische visie en bedrijfsvoering 

passen. Dit beeld van diversiteit was ook het beeld uit de benchmark van vorig jaar. 

 

Conclusie kan dan ook zijn dat er in beperkte mate sprake is van standaardisatie in het 

kwaliteitsdenken bij kinderopvangorganisaties. Enerzijds komt dit door het feit dat kwaliteit een 

lastig te definiëren begrip is, anderzijds komt dit door het feit dat veel kinderopvangorganisaties 

kwaliteit als middel zien om zich te onderscheiden van andere kinderopvangorganisaties. Dit uit zich 

dan ook in het uiteenlopende aantal instrumenten dat wordt gebruikt om kwaliteit te borgen en 

kwaliteit te meten. 

Duidelijk is dat de sector de afgelopen jaren veel heeft ondernomen op het gebied van kwaliteit. 

Kwaliteit blijft ook de komende jaren hoog op de agenda van kinderopvangorganisaties staan. 

  

                                                           
6 Yusuf Emre Akgunduz, Egbert Jongen, Paul Leseman, Janneke Plantenga, Cutting from the future? Impact of 
a subsidy reduction on child care quality in the Netherlands, Utrecht School of Economics, Tjalling C. 
Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series nr: 13-18, Utrecht, december 2013. 
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VERANTWOORDING BENCHMARKONDERZOEK 

 

 

In de periode juni tot en met augustus 2014 is een benchmarkonderzoek gehouden onder 

kinderopvangorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering, capaciteit, financiën, kwaliteit en 

personeel. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking 

met het Waarborgfonds Kinderopvang. 

Kinderopvangorganisaties konden meedoen aan het benchmarkonderzoek door het beantwoorden 

van een vragenlijst in een digitale tool. Kinderopvangorganisaties zijn hiertoe rechtstreeks 

benaderd, of konden zich via Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang 

aanmelden voor het benchmarkonderzoek. 

In totaal hebben 230 organisaties respons gegeven en zijn de gegevens van 55 door het 

Waarborgfonds Kinderopvang geborgde relaties meegenomen in het onderdeel financiën. Na een 

kwalitatieve analyse zijn de antwoorden van nagenoeg alle kinderopvangorganisaties gebruikt in de 

uitkomsten van het benchmarkonderzoek. Respondenten zijn zowel lid als niet-lid van 

Brancheorganisatie Kinderopvang en zijn zowel wel als niet-geborgd bij het Waarborgfonds 

Kinderopvang. 

Respondenten zijn ingedeeld naar drie grootteklassen: klein (omzet tot 1 miljoen euro), 

middelgroot (omzet van 1 miljoen tot drie miljoen euro) of groot (3 miljoen euro of groter). 

 

 

  Deelnemers 

benchmark 

Totaal Verschil* 

 Totaal 230 285 55 

Eenmanszaak  19 34 15 

VOF/CV  26 38 12 

BV/NV  79 102 23 

Stichting  106 111 5 

* betreft geborgde relaties (kinderopvangorganisaties) door het Waarborgfonds Kinderopvang. 

 

 

Na het sluiten van de digitale tool op 1 september 2014 zijn alle uitkomsten verwerkt tot bruikbare 

statistieken in de vorm van diagrammen of tabellen. Bij het samenstellen van de diagrammen en 

tabellen zijn de uitkomsten verdeeld naar de drie grootteklassen. Alle uitkomsten zijn door 

Brancheorganisatie Kinderopvang en Waarborgfonds Kinderopvang kwalitatief geanalyseerd. 

 

De verantwoordelijkheid voor aanlevering van correcte cijfers blijft bij de deelnemers liggen. 
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