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1 Inleiding

Met de toenemende vergrijzing van de samenleving en het streven naar
herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid wordt de deelname van
vrouwen op de arbeidsmarkt steeds belangrijker. Dit zal tot een flinke
uitbreiding van de behoefte aan kinderopvang leiden.
De stuurgroep Justitie Emancipatie Stimulering (Jes) heeft geconstateerd dat de
kinderopvang in Nederland ook na bijna twintig jaar nog steeds gebrekkig is.
Een enquête onder medewerkers van Justitie om de behoefte aan -vooral
naschoolse opvang te inventariseren en een literatuuronderzoek naar de
regelingen van kinderopvang in binnen- en buitenland kunnen bijdragen aan
een model voor verantwoorde kinderopvang binnen Justitie.
Aan de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) is de
opdracht verstrekt dit literatuuronderzoek uit te voeren, met speciale aandacht
voor de opvang van 4- tot 16-jarigen (de buitenschoolse opvang).
Tijdens het uitvoeren van het literatuuronderzoek, bleken onlangs een drietal
publikaties van de Emancipatieraad te zijn verschenen over kinderopvang, te
weten een verslag van een literatuuronderzoek naar de voorzieningen voor 0-
tot 16-jarigen (Witte vlekken in de kinderopvang, 1996) en twee adviezen (Met
zorg naar nieuwe zekerheid, 1996; Van lasten en lusten, 1997). Om dubbel werk
te voorkomen is, in overleg met de opdrachtgeefster, besloten de informatie uit
deze publikaties samen te vatten en aan te vullen met voorbeelden van
bestaande regelingen in Nederland en informatie over de kinderopvang in een
aantal Europese landen.



2 Bevindingen en aanbevelingen
van de Emancipatieraad

Eén van de belangrijkste barrières voor het combineren van betaald werk en
zorgtaken is nog altijd het gebrek aan opvangfaciliteiten voor kinderen.
Kinderopvang vormt een fundamentele voorwaarde voor de realisering van een
samenleving, waarin ouders arbeid en zorg kunnen combineren en tevens tijd
hebben voor recreatie en maatschappelijke activiteiten. Het tekort aan
adequate opvangmogelijkheden staat dit streven in de weg.
Kinderopvang dient niet alleen het belang van moeders en vaders (en
kinderen), maar ook dat van de gehele samenleving, en dat van de overheid en
arbeidsorganisaties in het bijzonder. Goede opvang van kinderen is een
investering, zowel in werkenden als in de jeugd, waarvan de hele samenleving
de vruchten plukt. Deze opvang behoort dan ook een basisvoorziening te zijn,
waarbij financiële verantwoordelijkheid wordt gedeeld door ouders, overheid
en arbeidsorganisatie.
De Emancipatieraad staat op het standpunt dat de overheid een fundamentele
rol heeft in het opvangbeleid. Hij vindt dat de overheid het voortouw moet
nemen in het tot stand brengen van een adequaat, samenhangend en
structureel netwerk van kinderopvangvoorzieningen, voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 16 jaar. In concreto betekent dit een betaalbaar, voldoende,
toegankelijk, kwalitatief verantwoord en een redelijk over het land gespreid
aanbod. Ervan uitgaande dat niet alle ouders dezelfde behoeften en wensen
hebben, is het bovendien van belang dat er een gevarieerd en flexibel aanbod
tot stand komt.
Op het niveau van regelgeving, organisatie en wijze van financiering moet
sprake zijn van, afstemming en samenhang, om versnippering te voorkomen.
Door middel van een wettelijke regeling dienen kwantiteit, kwaliteit en
continuïteit van de opvang gegarandeerd te worden.

2.1 Knelpunten in de opvang

Ondanks twee stimuleringsmaatregelen voor kinderopvang van de
rijksoverheid zijn er nog altijd grote tekorten. De meest recente cijfers wijzen
op afname van de groei van het aantal opvangplaatsen en wat sommige
opvangarrangementen betreft, zelfs op stagnatie. Er zijn twee maal zoveel
aanvragen voor een (gesubsidieerde) opvangplaats als er plaatsen beschikbaar
zijn. Voor de kinderopvang van 0- tot 4-jarigen bestaan lange wachtlijsten. Voor
4- tot 16-jarigen zijn op dit moment vrijwel geen voorzieningen voorhanden.
Het onderzoek'Witte vlekken in de kinderopvang' laat zien dat er slechts
capaciteit aan buitenschoolse opvang is voor één op de zeven 4-jarigen die nu
nog op kinderdagverblijven of op gastouderopvang zijn aangewezen.
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Van de formele kinderopvang maken vooral midden- en hogere
inkomensgroepen gebruik. Procentueel loopt het aantal minder draagkrachtige
gebruikers de laatste jaren terug. Voor veel ouders vormen de kosten een hoge,
soms te hoge, drempel. Een gevaarlijke, maar reële consequentie hiervan is dat
er een tweedeling kan ontstaan: een private sector voor opvang voor kinderen
van goed verdienende tweeverdieners en een afkalvende of moeizaam door
gemeenten in stand gehouden gesubsidieerde sector voor kinderen van weinig
verdienenden.
De kinderopvangsector is uitgegroeid tot een onoverzichtelijk geheel, doordat
de sector sterk versnipperd is over vele, vaak plaatselijke stichtingen met een
eigen plaatsingsbeleid voor doelgroepen of bepaalde leeftijdscategorieën. De
verschillen per gemeente betreffen niet alleen het aanbod van voorzieningen.
Ook ten aanzien van het inhoudelijke beleid en de invloed van ouders hierop
kunnen aanzienlijke verschillen optreden.

De Emancipatieraad constateert dat, na een periode waarin de opvang van 0-
tot 4-jarigen is gestimuleerd, de regering thans het initiatief voor verdere
uitbreiding van voorzieningen feitelijk overlaat aan gemeenten, bedrijven en de
commerciële opvang. Er zijn echter nog steeds lange wachtlijsten. Ook is
duidelijk dat opvangmogelijkheden voor oudere kinderen die aansluiten op
opvangvoorzieningen voor 0- tot 4-jarigen, ontoereikend zijn.

2.2 Naar een opvangbeleid voor 0- tot 16-jarigen

De Emancipatieraad heeft in zijn advies 'Met zorg naar nieuwe zekerheid'
(1996) een geëmancipeerd tijdsbestedingsmodel geschetst, waarin de
werknemer met zorgtaken als uitgangspunt geldt. In dat advies is berekend
hoeveel kindplaatsen werkende ouders nodig hebben. Op de lange termijn
(2010, het jaar waarin dit model gerealiseerd zou kunnen zijn) is een
uitbreiding van het aantal kindplaatsen voor 0- tot 4-jarigen nodig van 70.000
nu, naar 215.000 in het jaar 2010. Dan zou ook de huidige wachtlijst zijn
weggewerkt. Het valt te verwachten dat het aantal tweeverdieners en
éénoudergezinnen stijgt, zodat dit getal als een ondergrens beschouwd moet
worden.
Ook zou de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 16 jaar op korte
termijn moeten worden uitgebreid.Momenteel maken 22.000 4-jarigen gebruik
van kinderopvang. Om in elk geval deze groep op te vangen in de
buitenschoolse opvang, moeten er in 2010 105.600 kindplaatsen gerealiseerd
zijn. Wanneer de uitbreidingsplannen, zoals de Raad die voorstelt voor 0- tot 4-
jarigen, worden gerealiseerd, dan moeten er in 2010 153.600 buitenschoolse
opvangplaatsen zijn.
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2.3 Financiering

Op korte termijn stelt de Raad een Stimuleringsmaatregel Buitenschoolse
Opvang 1997 - 2000 voor. De Raad heeft berekend dat er in het jaar 2000
minimaal 44.000 buitenschoolse opvangplaatsen nodig zijn en in de
maximumvariant 60.000. Een dergelijke stimuleringsmaatregel zou in totaal
minimaal 146 miljoen en maximaal 222 miljoen gaan kosten. Voor de overheid
betekent dit een investering van 36,7 respectievelijk 55 miljoen per jaar vanaf
nu tot en met het jaar 2000. Daarnaast meent de Raad dat de huidige fiscale
maatregelen voor werkgevers en ouders verruimd moeten worden.

Voor de lange termijn echter meent de Raad dat de door hem voorgestelde
volksverzekering voor zorg, die compensatie biedt op minimumniveau voor het
inkomensverlies dat ontstaat tijdens de periode van ouderschaps-,
calamiteiten- of zorgverlof, tevens kan dienen als basis voor de financiering van
kinderopvang. Ook hier geldt als uitgangspunt dat een collectieve verzekering,
waar iedere burger aan bijdraagt, uiting geeft aan het maatschappelijk belang
van de opvang voor kinderen.Tevens wordt tot uitdrukking gebracht dat verlof-
en opvangvoorzieningen nauw met elkaar samenhangen.
De overheid draagt structureel bij aan deze basisvoorziening. Daarnaast vindt
de Raad het niet meer dan billijk dat ouders die daadwerkelijk gebruik maken
van kinderopvang, een eigen bijdrage leveren op basis van een Tabel
Ouderbijdrage Buitenschoolse Opvang, vastgesteld door de overheid.
Om de kinderopvang betaalbaar te houden kan worden gedacht aan de
oprichting van bedrijfsfondsen (via loonafdrachten en bijdragen werkgevers)
waar ale bedrijven verplicht aan moeten meedoen, dan wel aan
fondsen/verzekeringen voor aanstaande ouders om pakketten kinderopvang
en/of studiefinanciering te kopen. Een geleidelijke afbouw van de faciliteit om
de basisaftrek in de belastingen van een niet-verdienende partner over te
dragen naar de (alleen) verdienende partner, levert ruimte voor een
(gedeeltelijk) collectieve financiering van de voorzieningen in de kinderopvang.

2.4 Structuur en inhoud

In het model van opvang dat de Raad voorstaat werken gemeenten, ouders,
bedrijven, scholen, welzijnsvoorzieningen en overige plaatselijke instellingen
samen, waarbij de regie in handen ligt van de op gemeentelijk niveau
opererende zogenoemde 'lokale autoriteit'. Deze stuurt opvangvoorzieningen,
scholen en instellingen met een buitenschools aanbod voor jongeren aan en
stemt het aanbod op elkaar af. Bij de lokale autoriteit, die een onafhankelijke
positie inneemt ten opzichte van de gemeente, komen verschillende
geldstromen samen, afkomstig uit diverse bronnen, en alle gericht op de
financiering van een deel van het onderwijs- en opvangpakket. De lokale
autoriteit coordineert het geheel en is verantwoordelijk voor de
kwaliteitsbewaking; en hij incasseert en distribueert de financiële middelen
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over een gevarieerd, flexibel en geografisch ruim verbreid netwerk van
voorzieningen.
De afzonderlijke aanbieders behouden uiteraard de verantwoordelijkheid voor
de inhoud van hun bijdrage aan het totale aanbod.
De inbreng van ouders en kinderen dient gegarandeerd te worden. Ouderraden
en/of een deelname van ouders en kinderen in een commissie van de lokale
autoriteit zouden dit kunnen bewerkstelligen.

Verbindingen met preventief jeugdbeleid en lokaal onderwijsbeleid bieden
nieuwe mogelijkheden om voldoende en kwalitatief goede en passende opvang
te realiseren. Momenteel biedt het stimuleringsbeleid 'Lokaal Preventief
Jeugdbeleid' een nieuw kader waarbinnen dit instrument kan worden ingepast.
Het lokaal onderwijsbeleid biedt eveneens nieuwe impulsen om schoolse en
buitenschoolse activiteiten te organiseren.Daarbij dient een duidelijk
onderscheid gemaakt te worden tussen taken en verantwoordelijkheden van
onderwijsgevenden of scholen en de professionele krachten die het
buitenschoolse opvangaanbod gaan verzorgen.
Verbindingen tussen opvang, lokaal preventief jeugdbeleid en het lokale
onderwijsbeleid dragen bij aan een integraal aanbod van voorzieningen,
waarmee zowel onderwijs en welzijn als ouders en kinderen gediend zijn.



3 Soorten en vormen van
kinderopvang in Nederland

Anders dan bijvoorbeeld het onderwijs kent de kinderopvang in Nederland
geen algemeen, structureel beleid met duidelijk omschreven begrippen. Dat
maakt het moeilijk om het aanbod van voorzieningen van kinderopvang te
beschrijven.
Een voorziening is een werkvorm voor kinderopvang gesitueerd in een
vestiging voor kinderopvang. Een vestiging kan één of meer voorzieningen
aanbieden. Naast kinderopvang in een instelling wordt opvang aangeboden
door particulieren, bij de oppas thuis of bij het kind thuis. Ouders hebben de
keuze tussen de volgende voorzieningen in instellingen:

Gesubsidieerde kinderopvang: voor kinderen van zes weken tot 13 jaar,
biedt opvang voor hele of halve dagen in een instelling. Het zijn door de
gemeente gesubsidieerde plaatsen. De subsidies zijn afkomstig uit de
Stimuleringsmaatregel of uit eigen gemeentelijke gelden.
Particuliere opvang: biedt dezelfde mogelijkheden, maar kent geen
subsidiebijdragen en moet geheel uit ouderbijdragen worden gefinancierd.
Omdat er zoveel tussenvormen van kinderopvangvoorzieningen zijn, is de
tweedeling wel-gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd (particulier) niet
helemaal zuiver. Er zijn bijvoorbeeld particuliere accommodaties waar
gesubsidieerde voorzieningen in gevestigd zijn.
Bedrijfsgerichte kinderopvang: specifieke organisaties verzorgen opvang
door middel van een crèche die direct gekoppeld is aan een bedrijf (interne
kinderopvang), gezamenlijke bedrijfscrèches (een aparte rechtspersoon
heeft het beheer), geïntegreerde bedrijfsopvang (joint venture met een
bestaand kinderdagverblijf) en bedrijfsgerichte gastouderopvang (een
organisatie bemiddelt voor vraagouders van daarvoor betalende
bedrijven). De werkgever ontvangt een premie van de overheid bij afname
van een opvangplaats in niet-gesubsidieerde voorzieningen.
Gastouderopvang: kinderopvang door ouders die daarvoor via een officieel
gastouderbureau zijn aangesteld, begeleid en uitbetaald worden, alhoewel
ze niet in loondienst zijn. Door middel van het gastouderbureau kunnen
particulieren kinderopvang vragen of aanbieden. Voor de schriftelijke
overeenkomst tussen ouders en gastouder, waarin de omvang en aard van
de te bieden opvang is vastgelegd, gebruikt men de term koppeling. Ook
deze vorm van opvang wordt door de ouders betaald.
Buitenschoolse opvang: aanbod van kinderopvang voor kinderen in de
schoolgaande leeftijd gedurende de hele dag minus de schooltijden en de
overblijftijd. Het betreft in feite alleen de voor- en naschoolse opvang; de
opvang tussen de middag is een zaak van de scholen. Soms is er opvang
tijdens vakanties. Buitenschoolse opvang kan worden aangeboden door
kinderdagverblijven, overblijfouders, gastouders, buurthuizen en



8

wijkcentra. Daarnaast is er de verlengde dagopvang en 24-uurs opvang die
respectievelijk voorzien in kinderopvang gedurende 13,5 of meer
aangesloten uren op een dag en kinderopvang gedurende 24
aaneengesloten uren. De buitenschoolse opvang kent zowel
gesubsidieerde als niet gesubsidieerde plaatsen.

- Peuterspeelzalen: bieden kinderen gelegenheid om te spelen met andere
kinderen en beogen daarmee het sociale gedrag van kinderen te
bevorderen. Ze zijn van oorsprong niet bedoeld voor kinderopvang in
eigenlijke zin. Ze zijn niet op elke werkdag en niet meer dan vier
aaneengesloten uren open. Ze worden voor een deel gesubsidieerd door de
rijksoverheid.

Kinderopvang bij particulieren (betaald of onbetaald) biedt de volgende twee
mogelijkheden:
- Oppas aan huis/oppas buitenshuis: meestal iemand uit het sociale netwerk

van de ouders, zoals familieleden, vrienden en kennissen; soms iemand
met wie men in contact is gekomen via een advertentie in een dagblad of
via een bekende. Ouders betalen deze opvang.

3.1 CAO-regelingen

Regelingen omtrent kinderopvang vallen onder de grote noemer van
secundaire arbeidsvoorwaarden in CAO's, die op uiteenlopende wijze tot stand
komen. Er zijn collectieve-, personeels- en incidentele regelingen.
Het belangrijkste kenmerk van een collectieve regeling is dat werkgevers en
werknemers betrokken zijn geweest bij de opstelling ervan en de regeling ook
ondertekend hebben. Er bestaat geen verplichting tot het opstellen van
collectieve regelingen voor werknemers in de profit- en nonprofit sector.
Er zijn twee belangrijke 'soorten' collectieve regelingen:
- voor de profit- en nonprofit sector: CAO's (Collectieve

Arbeidsovereenkomsten). Werknemers hebben een privaatrechtelijke
status;

- voor de ambtenaren in dienst van de overheid: publiekrechtelijke
rechtspositieregelingen (ambtenaren-CAO's).

In de CAO wordt vastgelegd dat een bepaald bedrag wordt gereserveerd voor
kinderopvang. Bedrijven of instellingen huren hiermee voor hun werknemers
plaatsen bij kinderdagverblijven. Deze plaatsen worden 'bedrijfsplaatsen'
genoemd. Ouders betalen voor de plaats een eigen bijdrage. De afspraken
kunnen per CAO verschillen. Bij sommige bedrijven komt maar een deel van de
werknemers (bijv. alleen vrouwen of alleen ouders met zorgplicht) in
aanmerking voor kinderopvang. Diverse grotere werkgevers hebben eigen
kinderopvangcentra opgericht voor hun werknemers.
In het geval van personeelsregelingen heeft een werkgever een eigen
kinderopvangregeling getroffen met het personeel, bijv. voortgekomen uit
overleg met de ondernemingsraad of medezeggenschapscommissie. De
werknemersorganisaties (vakbonden) zijn hierbij niet betrokken. Dit type
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regeling heet personeels- of bedrijfsregeling. Er is geen verplichting dit type
regeling op één punt aan te melden.
Bij incidentele regelingen draagt de werkgever zeer selectief en incidenteel iets
bij in de kosten van kinderopvang. Deze regelingen bestaan, maar zijn niet te
traceren.

3.2 Kosten en financiering

Een gemiddelde 'kindplaats' (een plaats voor een kind voor vijf hele dagen per
week) in een kinderopvangcentrum kost ongeveer f 17.000,- per jaar. Ouders
betalen hiervan, afhankelijk van hun inkomen, gemiddeld f 7.000,-.
Voor hele-dagopvang, halve-dagopvang en buitenschoolse opvang stelt het
ministerie van VWS een adviestabel voor de ouderbijdrage vast. Hierbij wordt
rekening gehouden met het netto maandinkomen, het aantal dagen opvang per
week en het aantal kinderen uit een gezin dat gebruik maakt van kinderopvang.
De tabel geldt zowel voor bedrijfsplaatsen als voor gesubsidieerde plaatsen.
De Nederlandse kinderopvang wordt betaald door drie partijen: overheid,
ouders en werkgevers. Op grond van de financiële verdeling in bijdrage aan een
kinderopvangplaats worden verschillende soorten opvangplaatsen
onderscheiden. Globaal worden bedrijfsplaatsen en niet-bedrijfsplaatsen of
algemene opvangplaatsen onderscheiden, daarnaast kan een onderscheid
worden gemaakt naar gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kinderopvang.
De totale omzet aan kinderopvang is in 1995 bijna 1 miljard, waarvan zo'n 810
miljoen gesubsidieerd en ca. 190 miljoen niet-gesubsidieerd. Het normbedrag
per opvangplaats in 1995 was f 16.890,-.
Voor de gesubsidieerde kinderopvang in 1995 geldt de volgende verdeling
(gebaseerd op gegevens van de gemeenten): Aan de gesubsidieerde
kinderopvangkosten betaalt de overheid 47%, de ouders 33% en de bedrijven
19%. Bij bedrijfsplaatsen in de gesubsidieerde opvang betaalt de overheid 11%,
de ouders 44,5% en het bedrijfsleven 44%. De algemene plaatsen worden voor
75% door de overheid betaald en voor 25% door de ouders.
Voor de niet-gesubsidieerde sector zijn slechts schattingen te maken. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat een bezette plaats ca. f 17.000,- moet opleveren.
Verder is er bij de berekening vanuit gegaan dat de bijdrage van de ouders aan
een bedrijfsplaats hetzelfde percentage bedraagt als in de gesubsidieerde sector
(44,5%) en dat het resterende percentage wordt betaald door de werkgever.
Niet-bedrijfsplaatsen worden volledig betaald door de ouders.



4 Voorbeelden van regelingen

Hieronder volgen enkele voorbeelden van regelingen bij Rijk en gemeente,
zoals ze door de VOG, sectie kinderopvang (REKO, 1996) zijn geïnventariseerd.
De gebruikte afkortingen voor de vormen van kinderopvang zijn:
HEDO Hele-dag-opvang
HADO Halve-dag-opvang
BSO Buitenschoolse opvang
NSO Naschoolse opvang (hoewel BSO meer omvat da NSO worden

in de praktijk de benamingen door elkaar gebruikt)
GOO Gastouderopvang

4.1 Kinderopvangregeling Ministerie van justitie (kerndepartement)

Aantal personelsleden (bereik):

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats:

Looptijd regeling:
Toegankelijkheid regeling:

50% regeling partner
Leeftijdsgroep kinderen:
Vormen van kinderopvang:

Vrije keuze voor vorm/instelling in
eigen woonplaats:

ca. 1200

niet via een bemiddelingsbureau. Huur
of koop afhankelijk van
kinderdagverblijf
vanaf 1992
alle personeelsleden in vast
dienstverband of met tijdelijk
dienstverband van minimaal 1 jaar
nee
nu: 0-4 jaar. M.i.v. 1-1-98: 0-12 jaar
nu: HEDO;HADO; m.i.v. 1-1-98 ook
GOO en BSO

ja, mits die voldoet aan richtlijnen van
de GG&GD en gemeentelijke
verordeningen

Minimum/maximum aantal dagdelen: nee, wel vaak vanuit kinderdagverblijf
Ouderbijdrage: - VNG-tabel. Deze loopt tot f 4900.-. Het

Inning door:

is de bedoeling deze door te trekken in
de toekomst
Ministerie van Justitie,
salarisadministratie

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie: Ministerie van justitie
Aanmeldingsprocedure: via aanmeldingsformulier naar

personeelsconsulent
Aanmeldingsvoorwaarden: nee
Wachtlijst: soms (nu niet)
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Voorrangsbeleid: (als er een wachtlijst is) voorrang voor
kinderen uit een-oudergezinnen,
meerdere kinderen uit een gezin

4.2 Kinderopvangregeling Ministerie BiZa

Aantal personeelsleden (bereik): ca. 1900

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats:

Looptijd regeling:

Toegankelijkheid regeling:

50% regeling partner:
Leeftijdsgroep kinderen:
Vormen van kinderopvang:
Vrije keuze voor vorm/instelling in
eigen woonplaats:

via bemiddelingsbureau Link, gevestigd
te Utrecht
laatste beleidswijziging 01-04-1997
(naschoolse opvang)
alle vrouwelijke en mannelijke
personeelsleden, mits 9 maanden of
langer werkzaam bij BiZa
ja
lO wkn - 8 jr.
HEDO, HADO, GOO, BSO

ja, wel in samenwerking met bureau
Link

Minimum/maximum aantal dagdelen: 3 dagdelen minimum
Ouderbijdrage: VWS adviestabel (varierend van f 97,00

Inning door:

tot f 1066 per maand voor 5 hele
opvangdagen per week)
BiZa

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie: bureau Link, personeelszaken BiZa
Aanmeldingsprocedure: via aanmeldingsformulier naar

personeelsconsulent, die het
doorstuurt naar bureau Link. Verder via
bureau Link.

Aanmeldingsvoorwaarden: nee
Wachtlijst: soms
Voorrangsbeleid: voorrang voor kinderen uit een-

oudergezinnen, meerdere kinderen uit
een gezin.
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4.3 Kinderopvangregeling Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aantal personeelsleden (bereik): ca. 2200

De regeling is vergelijkbaar met die van het ministerie van BiZa.
De uitvoering geschiedt via bureau Link.

4.4 Kinderopvangregeling Ministerie VROM

Aantal personeelsleden (bereik): ca. 4.700

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats: via het bemiddelingsbureau Link,

gevestigd te Utrecht.
Bedrijfscrèche: geëxploiteerd door St. Octopus,

gevestigd te Delft.
Looptijd regeling: laatste beleidswijziging op 01-01-1995.
Toegankelijkheid regeling: de vrouwelijke medewerkers en de

alleenstaande mannelijke medewerkers
met de wettelijke zorgplicht voor een of
meer kinderen zijn aangemerkt als de
prioriteitsgroepen.

50% regeling partner: ja, afspraken met bureau Link
Leeftijdsgroep kinderen: 8 wkn - 12 jr.
Vormen van kinderopvang: HEDO, HADO,GOO,BSO
Vrije keuze voor vorm/instelling in
eigen woonplaats: ja, mits de kinderopvang instellingen

erkend zijn en aan de
kwaliteitsvoorwaarden (m.n.
Gastouderbureaus) voldoen.
Bovendien dient de kostprijs van een
kindplaats vergelijkbaar te zijn met de
norm-kostprijs (ca. f 19.000,-).

Minimum/maximum aantal dagdelen: min. 3 dagdelen en max. naar rato
dienstverband.

Ouderbijdrage: VWS-adviestabel.
Inning door: het bemiddelende bureau Link

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie: combinatie van bureau Link en

Centrale Dienst (wordt qua verdeling
95%15%).

Aanmeldingsprocedure: ouders kunnen zich bij
bemiddelingsbureau Link aanmelden
welke verdere contacten met de ouders
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Aanmeldingsvoorwaarden:
Wachtlijst:
Voorrangsbeleid:

heeft en de contracten afsluit met de
kinderopvang instellingen. Toetsing
deelname a.d.h.v. richtlijnen en
geleverde gewaarmerkte informatie
gaat via VROM.
nee.
nee.
nee.

4.5 Kinderopvangregeling Ministerie van VWS

Aantal personeelsleden (bereik):

Soort regeling
Huren/kopen kindplaats:
Looptijd regeling:
Toegankelijkheid regeling:
50% regeling partner:

Leeftijdsgroep kinderen:
Vormen van kinderopvang:
Vrije keuze voor vorm/ instelling
in eigen woonplaats:

Minimum/maximum aantal dagdelen:
Ouderbijdrage:
Inning door:

ca.650

kostprijs kindplaats is f 18.000,-
vanaf 01-05-1994
alle werknemers
nee. Incidenteel komt wel de werkgever
van een partner aankloppen om deling
in de kosten, hetgeen dan gebeurt.
0-12 jr.
HEDO, HADO, GOO, BSO.

niet geheel. Wanneer de woonplaats
van een medewerker binnen een straal
van 10 km ligt t.o.v. Rijswijk (de
vestigingsplaats van VWS) bestaat er
alleen een plaatsingsmogelijkheid bij
de St. Kinderopvang VWS 'de Kindertil'.
Woont men buiten de straal van 10 km
dan is plaatsing naar eigen keuze
mogelijk.
nee.
VWS-adviestabel.
werkgever via salarisinhouding.

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie:
Aanmeldingsprocedure:

Personeelszaken van Centrale directies.
informatiebrochure bij PZ, waarna
ouders hun

inschrijfformulier kunnen richten aan de Commissie Kinderopvang Centrale

Aanmeldingsvoorwaarden:
Wachtlijst:

directies (de beslisser).
nee.
nee.
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Voorrangsbeleid:

4.6

ja: 1. tweede kind; 2. datum
binnenkomst inschrijving.

Kinderopvangregeling Ministerie van Financiën, Belastingdienst

Aantal personeelsleden (bereik):

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats:

Looptijd regeling:
Toegankelijkheid regeling:

50% regeling partner:
Leeftijdsgroep kinderen:
Vormen van kinderopvang:
Vrije keuze voor vorm/ instelling

ca. 30.000.

de 9 divisies van de Belastingdienst
huren zelf bij verschillende
kinderopvang instellingen. De
taakstelling voor 1995 was 370
kindplaatsen. Sommige
uitvoeringsaspecten worden per divisie
vastgesteld, zoals het Voorrangsbeleid,
welke afhankelijk is van de vraag per
divisie.
vanaf 01-03-1990.
alle medewerkers in dienst van de
Belastingdienst.
nee.
0-12 jr.
HEDO, HADO, GOO, BSO.

in eigen woonplaats: ja.
Minimum/maximum aantal dagdelen: afhankelijk van de

Ouderbijdrage:
Inning door:

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie:

Aanmeldingsprocedure:

Aanmeldingsvoorwaarden:
Wachtlijst:
Voorrangsbeleid:

kinderopvanginstellingen.
VWS-adviestabel.
de werkgever via salarisinhouding.

de personeelsafdelingen van de diverse
organisatie eenheden (die onder de
divisies vallen).
via de personeelsconsulent per
organisatie-onderdeel.
nee.
ja.
afhankelijk van de divisies.
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4.7 Kinderopvangregeling Gemeente Utrecht

Aantal personeelsleden (bereik): ca. 4.400

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats:
Looptijd regeling:
Toegankelijkheid regeling:
50% regeling partner:
Leeftijdsgroep kinderen:
Vormen van kinderopvang:

Vrije keuze voor vorm/ instelling
in eigen woonplaats:

met een vastgesteld budget.
vanaf 1986, aangepast op 01-01-1994.
alle werknemers in gemeentedienst.
nee.
0-5 jr.
HEDO, HADO, GOO, na 01-09-1995 ook
beperkte BSO

ja, mits een co-instelling die bekend is
bij danwel deel uitmaakt van de
bemiddelingsinstanties Skobi of Link,
en voldoet aan pakket van
kwaliteitseisen.

Maximum/minimum aantal dagdelen: min. is 3 dagdelen en max. 10 dagdelen.
Ouderbijdrage: VWS-adviestabel.
Inning door: werkgever via salarisinhouding.

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie: Centrale Afdeling

Personeelsadministratie
Aanmeldingsprocedure: de Centrale Afdeling

Personeelsadministratie geeft
informatie (-folder) en daar kunnen
ouders zich aanmelden.

Aanmeldingsvoorwaarden: nee.
Wachtlijst: ja, groot.
Voorrangsbeleid: ja: eenoudergezin; tweede of derde

kinderen, waarvan eerste kind reeds
geplaatst is.

4.8 Kinderopvangregeling Gemeente's-Gravenhage, Dienst Welzijn

Aantal personeelsleden (bereik): ca. 800

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats: Dienst Welzijn koopt voor haar

medewerkers, voorzover het daartoe
vastgestelde budget toereikend is,
kindplaatsen bij de drie Haagse
Stichtingen. De kostprijs van een
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Looptijd regeling:
Toegankelijkheid regeling:

50% regeling partner:
Leeftijdsgroep kinderen:
Vormen van kinderopvang:
Vrije keuze voor vorm/ instelling
in eigen woonplaats:
Minimum/maximum aantal dagdelen:
Ouderbijdrage:
Inning door:

Haagse kindplaats geldt als norm voor
een eventuele plaats buiten de
gemeente Den Haag.
laatstelijk gewijzigd in 1993
alle medewerkers van de Dienst
Welzijn.
nee.
0- 12 jr.
HEDO, HADO, NSO.

ja.
max. is naar rato dienstverband.
Haagse gemeente-tabel.
de Haagse Stichtingen voor binnen
Den Haag en de werkgever via
salarisinhouding voor buiten Den Haag
geplaatste kinderen.

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie: niet bekend
Aanmeldingsprocedure: niet bekend
Aanmeldingsvoorwaarden: nee.
Wachtlijst: ja.
Voorrangsbeleid: ja: tweede kind

4.9 Kinderopvangregeling Gemeente Amsterdam

Aantal personeelsleden (bereik): ca. 28.000

Soort regeling
Huren/kopen van een kindplaats: via CHIKUBA, contracten per kind.
Looptijd regeling: vanaf 01-01-1996 krijgen de 40

diensttakken en 16 deelraden van de
gemeente Amsterdam ieder een budget
voor kinderopvang (verdeelsleutel is
aantal fte's) en kunnen ze een eigen
beleid opzetten.

Toegankelijkheid regeling: alle ambtenaren (dwingend
Ambtenaren reglement Amsterdam),
voor zover niet extern gefinancierd.

50% regeling partner: nee.
Leeftijdsgroep kinderen: 0-12 jr.
Vormen van kinderopvang: HEDO, HADO, BSO, GOO.
Vrije keuze voor vorm/instelling
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in eigen woonplaats: in het decentralisatiebesluit is
opgenomen dat het de
diensttak/deelraad vrij staat om GOO
en BSO te financieren binnen en buiten
Amsterdam

Minimum/maximum aantal dagdelen: ja. Max. aantal naar rato dienstverband.
Ouderbijdrage: vanuit de Centrale Afdeling

personeelszaken wordt dringend
geadviseerd om de VWS-adviestabel te
gebruiken. In de praktijk wordt ook
vaak de gemeente-tabel van
Amsterdam gebruikt.

Inning door: veelal door St. CHIKUBA

Uitvoering van de regeling
Uitvoerende organisatie: de bemiddelingsorganisatie St.

CHIKUBA.
Aanmeldingsprocedure: ouders kunnen zich via St. CHIKUBA

aanmelden. St. CHIKUBA neemt
contact op met de diensttak. Als deze
akkoord gaat krijgt CHIKUBA de
opdracht een en ander te regelen.

Aanmeldingsvoorwaarden: nee.
Wachtlijst: afhankelijk van vraag/behoefte van de

diverse diensttakken.
Voorrangsbeleid: ja, tweede kind eerst.



5 Relevante wet- en regelgeving

Op het gebied van de kinderopvang bestaat de volgende wet- en regelgeving:

5.1 Fiscale aftrekmogelijkheden kosten voor kinderopvang voor
werknemers, zelfstandigen en werkgevers (Staatsblad 1994,
nrs. 930 en 931)

Wet van 15 december 1994, houdende wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de
CoOrdinatiewet Sociale Verzekering (regelingen met betrekking tot aftrek en
belastingvrije vergoeding van kosten van kinderopvang).
Ingangsdatum: 1 januari 1995.
Essentie: de wet biedt een fiscale tegemoetkoming in die gevallen waarin de
kosten van kinderopvang uitgaan boven de genormeerde ouderbijdragen. De
aftrekmogelijkheid krijgt de vorm van een buitengewone lastenaftrek. De
regeling is nadien aangevuld /gewijzigd en ziet er voor 1996 als volgt uit:
- de aftrek geldt alleen voor beroepsmatige kinderopvang (dus kinderopvang

door particulieren valt hierbuiten);
- maximumaftrek per kind f 10.476,-;
- de werkgever mag 20% van de vergoeding die hij de werknemer geeft als

tegemoetkoming in de kosten kinderopvang aftrekken van de
loonbelasting;

- de door de werkgever verstrekte vergoeding is niet aan een maximum
gebonden wanneer de kinderopvang buitenshuis plaatsvindt;

- beide partners moeten elk minstens f 7.003,- bruto per jaar verdienen om
voor aftrek in aanmerking te komen; dit geldt ook voor een alleenstaande;

- voor zelfstandigen geldt eveneens het bruto bedrag van f 7.003,- of het
recht op zelfstandigenaftrek.

5.2 Vrijstelling voor omzetbelasting kinderopvang

Een andere regeling om betaalbare kinderopvang te bewerkstelligen is de
vrijstelling voor de omzetbelasting met ingang van 1 januari 1995.

5.3 Bijzondere regeling voor bijstandsouders

Het kabinet heeft structureel 85 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor extra
kinder- en buitenschoolse opvangplaatsen voor allenstaande ouders met een
bijstandsuitkering. Per opvangplaats is ten hoogste f 18.000,- beschikbaar. De
regeling is bedoeld om de mogelijkheden voor deze groep ouders om aan het
arbeidsproces deel te nemen, te vergroten.
Uitgangspunt van de nieuwe Algemene Bijstandswet (Staatsblad 1995, 199) is
dat iedere uitkeringsgerechtigde dient te streven naar een zelfstandig inkomen
uit arbeid. Voor vrouwen met de zorg voor kinderen ouder dan 5 jaar is er een
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sollicitatieplicht. De gemeenten hebben voorts de taak gekregen voorlichting te
geven over de scholingsmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden.

5.4 Decentralisatie kinderopvang

Vanaf 1 januari 1996 zijnde kinderopvanggelden van de begroting van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overgeheveld naar de
gemeenten via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze
decentralisatie ging gepaard met een korting op het budget van 17%. Voor 1996
was circa 194,6 miljoen gulden beschikbaar voor kinderopvang. De gelden zijn
niet geoormerkt, hetgeen betekent dat gemeenten niet verplicht zijn het geld te
gebruiken voor de kinderopvang.



Kinderopvang in enkele
Europese landen

In de verschillende landen binnen de EU bestaan verschillende benamingen en
invullingen van het begrip buitenschoolse opvang. In Duitsland is de algemene
term voor kinderopvang van schoolkinderen 'Schulkinderbetreuung', in
Frankrijk is het 'l'acceuil en age scolaire'. In sommige lidstaten maakt de
opvang van schoolkinderen een belangrijk deel uit van het sociale beleid, in
andere is er weliswaar enige ontwikkeling, maar is deze opvang nog geenszins
ingebed in het systeem. In weer andere komen deze opvangregelingen (nog) in
het geheel niet voorop de sociale agenda. In het rapport 'School-age Child Care
in the European Union' van het European Network for School-age Childcare,
wordt een overzicht gegeven van de opvangregelingen voor schoolkinderen in
diverse Europese landen, waarbij dient te worden opgemerkt dat de informatie
niet altijd volledig is.

6.1 Nederland

In 1993 werkte 49% van alle vrouwen met kinderen jonger dan 15 jaar; hiervan
was slechts 12% full time buitenshuis werkzaam, het laagste percentage van de
EU. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar, maar vanaf 4 jaar kunnen kinderen naar
school. Het verschil tussen schoolvakanties en gemiddeld jaarlijks verlof voor
volwassenen is 7 weken.
De schoolweek bestaat uit 9 halve dagdelen - woensdagmiddagen zijn vrij. Over
het algemeen lopen de lestijden van 8.30 tot 12.00 en van 13.15 tot 15.30 uur.
De scholen verstrekken geen lunch en verzorgen over het algemeen geen
toezicht op kinderen tussen 12.00 en 13.15 uur. Dit toezicht wordt voor een
derde van alle kinderen verzorgd door ouders of door personeel betaald door
ouders.

De in 1990 geintroduceerde Stimuleringsmaatregel Kinderopvang droeg bij aan
de ontwikkeling van kinderopvang voor schoolkinderen, maar bijdragen van
ouders, gemeenten en bedrijfsleven bleven noodzakelijk. Met het aflopen van
de Stimuleringsmaatregel in 1996 zullen deze laatste bronnen van financiering
nodig blijven en uitgebreid moeten worden.
De meeste kinderopvangcentra zijn onafhankelijk van scholen. Sommige
centra - centra voor buitenschoolse opvang - verzorgen uitsluitend opvang voor
schoolkinderen. Andere - kinderdagverblijven - verzorgen opvang voor
kinderen van 0-4 jaar, maar accepteren soms ook kinderen tot 6, 8 of 13 jaar.
Deze centra worden gerund door particuliere organisaties. Budget en financiele
controle vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Een recente ontwikkeling is de verlengde schooldag, hier en daar in de
binnensteden, vooral die wijken met een grote migrantenpopulatie. De
verlengde schooldag houdt in dat schoolkinderen enkele middagen per week
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op school kunnen blijven, waarbij ze deel kunnen nemen aan diverse
educatieve en recreatieve activiteiten.

6.2 België

De drie Belgische taalgemeenschappen (Vlaams, Frans en Duits), hebben elk
hun eigen verantwoordelijkheid voor kinderopvangregelingen. In 1993 werkte
62% van alle Belgische vrouwen met een kind jonger dan 15 jaar. Van deze
groep werkte 62% full time. De leerplicht geldt vanaf 6 jaar. Veel kinderen van
3-6 jaar gaan echter naar peuterspeelzaal of kleuterschool (95%). Het verschil
tussen schoolvakanties en de gemiddelde vakantie van werkende volwassenen
is 10 of 11 weken. Werknemers hebben recht op verlof voor
gezinsomstandigheden, zoals de zorg voor zieke kinderen (4 dagen betaald
verlof in de overheidssector en 10 dagen onbetaald verlof in het bedrijfsleven).
De schoolweek bestaat uit 9 halve dagen; woensdagmiddag is vrij. Lessen
worden gegeven van 08.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.00. In de middagpauze
is gewoonlijk toezicht op de kinderen bij het nuttigen van de meegebrachte of
door school verstrekte lunch.

Tot voor kort werd buitenschoolse opvang voornamelijk door de school
verzorgd, vooral ten behoeve van kinderen die thuis geen gelegenheid hadden
voor het rustig maken van huiswerk. Ouders gingen echter meer en meer
gebruik maken van deze mogelijkheid als kinderopvang.
Hoewel het geen voorschrift is, voorzien veel scholen in supervisie na
schooltijd, op woensdagmiddag en in de kortere vakanties, voor kinderen vanaf
2,5 jaar. Ouders betalen gewoonlijk een kleine bijdrage voor deze voorziening,
die meer te omschrijven is als toezicht dan als echte opvang.
In Vlaanderen is recentelijk een ontwikkeling waar te nemen met betrekking tot
buitenschoolse opvangcentra onafhankelijk van scholen. Deze centra zijn
bestemd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en bieden hun diensten aan voor en
na schooltijd, op woensdagmiddag en in de schoolvakanties. De Vlaamse
overheid stimuleert een verdere ontwikkeling en zegde in 1993 toe 2.000 part
time medewerkers ten behoeve van de centra aan te trekken.

6.3 Frankrijk

De gegevens met betrekking tot het percentage werkende vrouwen met
kinderen jonger dan 15 jaar, de leerplicht en de aantallen kinderen op
peuterspeelzalen en kleuterscholen komen overeen met de gegevens over
België. Ieder werknemer heeft recht op 3 dagen zorgverlof per jaar voor een ziek
kind jonger dan 16 (5 dagen als er drie of meer kinderen in het gezin zijn).
In Frankrijk is sprake van een andere schooldagindeling dan in de meeste
andere landen, gebaseerd op het bioritme van de kinderen. Dit heeft
geresulteerd in een verlengde schooldag, waarbij de middagpauze verlengd is
(van ca. 11.30 tot ca 15.00). Het beleid, ontwikkeld sinds 1985, plaatst de school
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binnen de lokale gemeenschap als één van de partners die, tezamen met de
ouders, zorg draagt voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Het beleid
wordt geïmplementeerd door middel van contracten tussen rijksoverheid en
lokale samenwerkingsverbanden - voornamelijk particuliere organisaties en
gemeentelijke autoriteiten.
De verantwoordelijke ministeries zijn het Ministère de la jeunesse et des sports
en het Ministère de la culture et de l'éducation, maar het beleid coordineert
ook de bemoeienissen met kinderen op lokaal niveau van andere ministeries.
Financiering en andere ondersteuning komt van ministeries, gemeentelijke
instanties, vrijwilligers organisaties, de Caisse d'Allocation Familiales
(regionale fondsen uit werknemers contributies), het FAS (Fonds d'Action
Sociale - het sociale actie fonds voor immigranten en hun gezinnen) en andere
bronnen.
Er is een uitgebreid netwerk van opvangvoorzieningen voor schoolkinderen,
binnen scholen of in school-onafhankelijke centra. Bij de opvang binnen de
school (services périscolaires) worden curriculum en buitenschoolse
activiteiten zo op elkaar afgestemd dat zij passen bij het dagelijks fysieke en
psychologische ritme van de kinderen. Meer en meer scholen (kleuter- en
basisscholen, middelbare scholen tot nu toe nog niet) hebben hun
schooldagindeling - en dus de buitenschoolse opvang - aangepast (in 1992,
15.876 scholen, 29%).
Een andere categorie voorzieningen, hoewel vaak gebruik makend van
schoolgebouwen, is school-onafhankelijk - services extrascolaires. Hier zijn
twee vormen te onderscheiden. De eerste wordt gevormd door de Centres de
Loisirs sans Herbergement (CLSHs), waar kinderen na schooltijd, op woensdag,
in de weekeinden of in de vakanties naar toe kunnen (5 miljoen kinderen in
1993, uit een populatie van 7 miljoen 3- tot 11-jarigen). Deze CLSHs worden
georganiseerd door particuliere organisaties (70%) en door gemeentelijke
autoriteiten (27%) en bieden behalve kinderopvang ook culturele activiteiten
en sport.
De andere vorm bestaat uit de Centres de Vacances et de Loisirs, waar kinderen
kunnen verblijven voor enkele dagen tot en met twee maanden. In 1993
verbleven 1 miljoen kinderen in deze centra.

6.4 Duitsland

De 16 staten of Lander van Duitsland zijn elk verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en de implementatie van specifieke wetgeving en beleid op het
gebied van kinderopvang, hoewel een breder wettelijk kader en algemene
richtlijnen met betrekking tot voorzieningen voor jonge kinderen op federaal
niveau wordt vastgelegd. Er zijn nog verschillen tussen het Oosten en het
Westen, die worden hier, voor zover relevant, aangegeven.
In 1993 werkte 55% van de vrouwen met kinderen jonger dan 15 jaar. Hiervan
werkte 53% full time. Er was echter een groot verschil tussen Oost (72%
werkzaam, waarvan 81% full time) en West (50% werkzaam, waarvan 41% full-
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time). Leerplicht geldt vanaf 6 jaar, maar veel kinderen gaan naar Kindergarten
vanaf hun 3e jaar - 75% van de kinderen in het Westen, bijna 100% in het
Oosten.
Het verschil tussen schoolvakanties en het gemiddelde vakantieverlof voor
volwassenen bedraagt 9 weken. Elke ouder heeft recht op 10 dagen betaald
verlof voor het verzorgen van een ziek kind jonger dan 12 jaar en 25 dagen bij
twee of meer kinderen. Alleenstaande ouders hebben recht op 20 of 50 dagen
verlof.
Schooltijden variëren. In sommige staten vijf halve dagen per week, in andere
wisselend tussen vijf en zes halve dagen. Lessen zijn van 08.00 tot 12.30.

In West-Duitsland vindt de meeste kinderopvang plaats in centra (Horte),
speciaal voor schoolkinderen, meestal tot 10 jaar, maar opvangcentra voor
oudere kinderen, met mogelijkheden voor huiswerk en andere programma's,
zijn in opkomst. Meestal waren de Horte buiten de school gesitueerd, maar er
vindt een nieuwe ontwikkeling plaats waarin de Horte binnen de school
gesitueerd zijn, met eigen accommodatie. Deze worden'Schulekinderhauser'
genoemd. Samenwerking tussen staf en onderwijzers, vooral met betrekking tot
huiswerk, is een belangrijk aspect van deze voorzieningen. Er zijn opvangcentra
die ook kinderen jonger dan zes jaar opnemen (Kinderhauser).
In 1990 was er in West-Duitsland plaats in Horte voor 5% van de
schoolkinderen van 6-10 jaar; er was meer plaats in de steden (tussen 15 en
25%) dan daarbuiten (tussen 2 en 7%).
In Oost-Duitsland financierde de centrale overheid Schulhorten - op school
gesitueerde voorzieningen, waar door de onderwijzer toezicht werd gehouden
in hun klaslokaal. In 1990 was er plaats voor 88% van de schoolkinderen van 6-
10 jaar. Sinds de eenwording zijn de Horte geen onderdeel meer van het
schoolsysteem, maar vallen ze onder jeugdvoorzieningen - hoewel ze nog vaak
gesitueerd zijn in schoolgebouwen. In 1993 bezochten 35-60% van de kinderen
Horte in verschillende L^nder.
In West Duitsland valt iets meer dan de helft van de Horte (52%) onder de
verantwoordelijkheid van lokale autoriteiten, de rest onder particuliere
organisaties. In Oost Duitsland vallen de meeste Horte onder de
verantwoordelijkheid van lokale autoriteiten, hoewel er een toenemende
participatie van particuliere organisaties merkbaar is.

6.5 Groot-Brittannie

In 1993 werkte 58% van de vrouwen met kinderen jonger dan 15 jaar. Daarvan
werkte 33% full time.De leerplicht geldt vanaf 5 jaar (4 jaar in Noord Ierland),
maar de meeste kinderen gaan naar school vanaf 4 jaar. 28% van de 3- en 4-
jarigen gaan naar peuterspeelzalen, meestal op part time basis.
Het verschil tussen de schoolvakanties en het gemiddelde vakantieverlof voor
volwassenen is 8 weken. De schoolweek bestaat uit 5 dagen. De schooltijden
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variëren enigszins, maar lopen meestal van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
15.30. In alle scholen is tussen de middag toezicht.

Twee recente initiatieven van de Britse regering hebben kinderopvang
gestimuleerd. Het ministerie van Volksgezondheid had een drie jaar durend
programma (1992-1995) om voorzieningen door particuliere organisaties te
bevorderen, maar alleen in Engeland. Het ministerie van Werkgelegenheid
voerde ook een drie-jarig project uit (1993-1996) ter bevordering van de opzet
van kinderopvangregelingen door particuliere organisaties, in Engeland en
Wales. Het uiteindelijke doel is de vestiging van 3.000 centra voor
buitenschoolse opvang, waar 50.000 kinderen terecht kunnen (minder dan 2%
van de 5- tot 10-jarigen). De steun bestaat voornamelijk uit een eenmalige
overheidssubsidie om de voorziening op te zetten. Daarna moeten alternatieve
geldbronnen gevonden worden. Er is een vergelijkbaar programma in
Schotland.
De organisatie van de opvang varieert. De meeste opvang wordt verzorgd door
gemeentelijke autoriteiten en particuliere organisaties en enkele werkgevers
verzorgen vakantieprogramma's, vooral in de overheids sector. De meeste
particuliere voorzieningen worden gefinancierd door de gemeenten, de
bijdragen variëren van £100 tot £120.000 per jaar. Er is ook enige ondersteuning
door de centrale overheid in de vorm van speciale programma's, zoals
hierboven vermeld. Verdere financiering komt van ouderbijdragen en
liefdadigheid en zo nu en dan van werkgevers.
In 1994 waren er in Engeland ongeveer 1.000 buitenschoolse opvangcentra die
opvang voor en na schooltijd verzorgden voor rond de 24.000 kinderen, minder
dan 1% van de 5- tot 10-jarigen.
Het voorzieningenpeil is het hoogst in Londen, enkele andere stedelijke
gebieden en delen van het zuiden van Engeland.

6.6 Zweden

In 1993 werkte 75% van de vrouwen met een kind jonger dan 7 jaar. Hiervan

werkte 53% part time. Van de vrouwen met kinderen tussen 7 en 10 jaar werkte
78%.

De leerplicht geldt vanaf 7 jaar, maar kinderen kunnen al vanaf 6 jaar naar
school als de ouders dat wensen.
Het verschil tussen schoolvakanties en het gemiddelde verlof voor werkende
ouders is 9,5 weken. De schoolweek loopt van maandag tot en met vrijdag.
Schooltijden variëren van dag tot dag en de lengte van de schooldag neemt toe
naarmate het kind ouder wordt. Het aantal lessen varieert van 13 tot 19 uur per
week in de eerste drie jaar.

De Zweedse wet geeft ouders recht op verlof bij geboorte en ziekte van een kind
met compensatie voor inkomstenverlies. Vanaf de geboorte van hun kind
hebben de ouders en wettelijk recht op ouderschapsverlof. Sinds 1994 heeft een
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ouder recht op ouderschapsverlof van 360 dagen met ouderschapstoelage.
Verlof kan op elk moment worden opgenomen tot het kind 8 jaar is. Elke ouder
heeft recht op 30 dagen met behoud van 85% van het salaris, 120 dagen met
behoud van 75% van het salaris en de resterende 90 dagen is de oudertoelage
SEK 60 per dag.
Ouders hebben ook recht op maximaal 120 dagen verlof per jaar (met behoud
van 75% van salaris) bij ziekte van een kind. Dit geldt voor kinderen tot 12 jaar,
en in het geval van gehandicapte kinderen tot 21 jaar. In praktijk maakt nog
niet de helft van de ouders gebruik van deze regeling en degenen die er wel
gebruik van maken nemen gemiddeld zeven dagen per jaar verlof op.
Kinderen hebben toegang tot opvangvoorzieningen vanaf de leeftijd van 12
maanden en ze komen in aanmerking voor een maandelijkse kindertoeslag tot
en met 18 jaar.
Sinds 1995 zijn gemeentelijke autoriteiten verplicht voorzieningen voor
dagopvang te bieden voor kinderen van 1 tot 6 jaar, en enige andere vorm van
opvang voor en na schooltijd voor 6- tot 12-jarigen van ouders met een
betaalde baan of studie. Het-aandeel van de particuliere dagopvang besloeg in
1994 9% van alle kinderopvang voorzieningen, tot 27% in sommige gemeenten.
Gemeentelijke dagopvangcentra zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
39% van alle kinderen tot 6 jaar wordt hier opgevangen. Kinderen bezoeken de
dagopvang full time of part time. De openingstijden variëren, maar gemiddelde
is tussen de 8 en 12,5 uur per dag. Ouders betalen een maandelijkse bijdrage
voor een plaats in een dagopvangcentrum, meestal gerelateerd aan de duur van
de opvang, het ouderlijk inkomen en het aantal kinderen per gezin. Bijdragen
zijn de afgelopen jaren zeer gestegen en kunnen van gemeente tot gemeente
zeer verschillen.
De opvang van schoolgaande kinderen gebeurt voor het grootste deel in
'fritidshem' (vrijetijdscentra). Hier worden kinderen opgevangen in de leeftijd
van 7 tot 12 jaar. De laatste tijd is de maximum leeftijd in veel gevallen echter
teruggebracht tot 9 of zelfs 7 jaar. In nog maar een derde van alle gemeenten
kunnen kinderen tot 12 jaar terecht. Ouders betalen een maandelijkse bijdrage,
die sterk verschilt per gemeente.
Voor oudere kinderen die niet in dagopvangcentra terecht kunnen, bestaat
gewoonlijk enige vorm van vrijetijds activiteit, meestal een middag activiteit
voor kinderen van 9 tot 12, met begeleiding door een volwassene. De ouders
betalen een bijdrage, maar niet zoveel als in de'fritidshem'.

6.7 Denemarken

In 1993 werkte 76% van de vrouwen met kinderen jonger dan 15 jaar, het
hoogste percentage van de EU. Hiervan werkte 65% full time. De leerplicht
geldt vanaf 7 jaar. Het verschil tussen schoolvakanties en verlof van ouders is 7-
8 weken.
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De schoolweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Lesuren nemen toe
naarmate de kinderen ouder worden, van 15-22 uur per week (7-jarigen) tot 20-
27 uur (10-jarigen). De lessen vinden plaats van 08.00 tot 15.00.
Elke ouder heeft recht op 3-12 maanden ouderschapsverlof (6 maanden op
voorwaarde dat de werkgever ermee instemt), op te nemen op elk moment tot
een kind 9 jaar oud is. De inkomstenderving wordt gedeeltelijk vergoed. Er
wordt 70 procent van een werkloosheidsuitkering betaald, wat neerkomt op
ongeveer f 2.100,- bruto per maand. Omdat ouderschapsverlof ook is ingezet
om de werkloosheid te bestrijden - de verlofganger schept immers een tijdelijke
baan voor een werkloze - wordt de uitkering betaald uit de
werkloosheidsregeling.
Van alle landen in West-Europa heeft Denemarken de meest uitgebreide
kinderopvangvoorzieningen. Vooral de zorg voor kinderen onder de drie jaar is
sterk ontwikkeld: bijna de helft (48%) van de 0- tot 3-jarigen wordt opgevangen.
Het merendeel van deze jonge kinderen gaat naar de 'dagpleje', een
gemeentelijke variant van het gastoudergezin. De gemeente betaalt de
gastouder en staat garant voor de kwaliteit van de zorg.
In de leeftijd van 3 tot 7 jaar gaat meer dan 80% naar de 'bornehave', de
kindertuin. De naschoolse opvang, voor kinderen van 7 tot 18 jaar, is eveneens
sterk ontwikkeld. Op een bevolking van vijf miljoen zijn er nu in Denemarken
400.000 kinderopvangplaatsen. In Nederland halen we de 50.000 plaatsen niet:
voor slechts 8 procent van de kinderen onder de 3 jaar bestaat full time
kinderopvang. Ook valt op dat in Denemarken de kinderopvang
overzichtelijker georganiseerd is dan in Nederland. Er bestaan geen
bedrijfsplaatsen en gesubsidieerde plaatsen naast elkaar en ook geen mix van
private en overheidsdiensten: kinderopvang, voor kinderen van alle leeftijden,
is in Denemarken een zaak van de gemeenten.
In de gemeente Kopenhagen bijvoorbeeld is de kinderopvang voor de jonge
kinderen zeer uitgebreid. 90% van de kinderen tussen de 1 en 7 jaar (dat zijn er
ca. 33.000) gaat in Kopenhagen naar de 550 kinderopvanginstellingen en 400
'dagpleje's'. De kinderopvangcentra zijn open van zes uur 's ochtends tot half
zes 's avonds.
Schoolkinderen (vanaf 7 jaar) maken meestal gebruik van naschoolse opvang.
Deze opvangfaciliteiten zijn vaak gekoppeld aan school, maar gemeenten
mogen ook zelf speciale buitenschoolse voorzieningen treffen, zoals dat in
Kopenhagen gebeurt. In alle gevallen wordt de opvang niet verzorgd door
leerkrachten, maar door speciaal getrainde'social poedagoger'.
Dit geldt ook voor de zogenaamde vrijetijdsclubs. Deze zijn opgezet voor
kinderen tussen 10 en 18 jaar. De laatste tijd staan deze 'fritidsclubs' sterk in de
aandacht. Ze kunnen ertoe bijdragen dat kinderen niet alleen thuis zijn of op
straat zwerven. In Kopenhagen zijn zo'n 120 clubs, waar meer dan 11.000
kinderen gebruik van maken (ongeveer een derde tot de helft van alle
jongeren). Bij deze clubs kan sport centraal staan, maar ook theater of
computers. Sommige kinderen gaan dagelijks naar zo'n club, en eten er zelfs,



28

terwijl anderen één keer per week gaan. De clubs zijn heel goedkoop, zodat alle
ouders het kunnen betalen.
Het grootste deel van de kosten van de kinderopvang wordt door de overheid
betaalt, maar ook de ouders betalen een bijdrage, afhankelijk van de
hoeveelheid kinderen en het inkomen: onder een bepaald inkomen hoeft niet
betaald te worden. Het gemiddelde bedrag dat ouders aan de zorg voor hun
kinderen kwijt zijn is relatief laag, namelijk ongeveer 1290 DKK (f 390,-) per
maand.
De centrale overheid ziet het stimuleren van kinderopvang als een van haar
belangrijke taken. Niet alleen omdat het zo voor vrouwen mogelijk wordt om
deel te nemen aan de arbeidsmarkt, maar uit pedagogische en sociale
overwegingen. De kinderopvang is immers ook ontwikkeld om 'toezicht te
houden op de condities waaronder kinderen leven en om hun ouders te
steunen in de opvoeding en zorg'.
Ook nu gemeenten, sinds 1987, helemaal zelf over hun kinderopvang mogen
beslissen, hamert de centrale overheid op het belang van kinderopvang. Door
onder andere deze aandrang van de nationale overheid is sinds 1988 de
kinderopvang dan ook met 35.000 plaatsen uitgebreid. De nationale regering
garandeert nu voor ieder kind tussen de 1 en 7 jaar een kinderopvangplek.



7 Conclusie

Nederland blijkt een veelheid aan vormen van kinderopvang te kennen, die
verschillend worden gefinancierd en voor kinderen van verschillende
leeftijdsgroepen toegankelijk zijn. In juni 1989 bracht de toenmalige regering
haar standpunt inzake kinderopvangvoorzieningen uit. Tegelijkertijd werd van
overheidswege een tijdelijk stimuleringsbeleid kinderopvang ingezet (1990-
1996). Vanaf januari 1996 zijn de subsidiegelden voor kinderopvang
gedecentraliseerd naar het Gemeentefonds. Per opvangplaats geldt thans een
subsidie van ongeveer 4000 gulden.
De Stimuleringsmaatregel heeft een belangwekkende stijging van het aantal
opvangplaatsen bewerkstelligd, tot bijna 70.000. Het overgrote deel hiervan
(rond 85%) wordt gevormd door gesubsidieerde opvangplaatsen. De capaciteit
per 100 kinderen tot 4 jaar is nu rond 7,5 plaatsen en voor kinderen van 0 tot 13
jaar bijna 3 plaatsen. Het aantal bedrijfsplaatsen vertienvoudigde: van 2744
plaatsen in 1989 tot 27.512 plaatsen in 1995.
De vraag naar kinderopvang blijkt nog steeds het aanbod te overtreffen. In
algemene zin wordt deze vraag vooral beïnvloed door de mate van
arbeidsdeelname van vrouwen met jonge kinderen. De vraag naar formele
kinderopvang groeit naarmate vrouwen hoger zijn opgeleid, meer uren werken
en een hoger uurloon ontvangen. Het is te verwachten dat de vraag naar
kinderopvang in de toekomst nog zal stijgen.
De vraag naar gastouderopvang stagneert. Deels zou dit kunnen worden
verklaard vanuit het negatieve imago dat leeft bij niet-gebruikers van
gastouderopvang. Ook onduidelijkheden rond fiscale kwesties en een
gebrekkige aansluiting tussen wensen van gast- en vraagouders zouden aan
deze stagnatie kunnen bijdragen.
Ook in de buitenschoolse opvang doen zich aansluitingsproblemen voor. De
verwachting dat het sterk gestegen gebruik van opvangplaatsen voor kinderen
van 0 tot 4 jaar zich onder oudere kinderen zou voortzetten, lijkt niet uit te
komen. Kosten spelen daarin een rol, maar ook de aard van de buitenschoolse
opvang die slecht zou passen bij de behoeften van oudere kinderen. De
scheiding tussen educatie en vorming in scholen en opvang,verzorging en
ontspanning in allerlei soorten voorzieningen blijkt in Nederland nog in hoge
mate te bestaan. Deze scheiding wordt institutioneel ondersteund door de twee
departementen (OCW en VWS) die voor de verschillende beleidslijnen
verantwoordelijk zijn. Meer eenheid van beleid zou voor meer stroomlijning in
het aanbod zorgen. Meer stroomlijning in het aanbod, gecombineerd met een
betere toespitsing op de behoeften van oudere kinderen en hun ouders, zou het
gebruik van buitenschoolse opvang kunnen doen toenemen.
De druk op de kosten van kinderopvang voor de ouders zal toenemen wanneer
de overheid haar aandeel in de financiering vermindert en wanneer
bedrijfsplaatsen in ruimere mate dan nu door de ouders zelf worden betaald.
Beide processen zijn gaande. Hoge prijzen voor kinderopvang brengen met
zich mee dat alleen de goed verdienende ouders van de formele kinderopvang
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gebruik zullen/kunnen maken en dat minderverdienende ouders ofwel meer
van het informele circuit gebruik zullen maken, dan wel dat vrouwen hun
betaalde werk zullen staken.
Het is zeer verdedigbaar om kinderopvang als een basisvoorziening te
beschouwen, toegankelijk voor zoveel mogelijk kinderen. De overheid streeft
immers naar meer economische zelfstandigheid voor iedereen.
In een vergelijking met een aantal andere Europese landen valt op dat vooral in
Scandinavië de kinderopvang op een hoog peil staat. Met name in Denemarken
vervult de overheid al jaren een belangrijke rol. Zorg wordt gezien als een
collectieve verantwoordelijkheid. Daarom organiseert de Deense overheid de
zorg voor kinderen, zieken en gehandicapten, waardoor vrouwen zich
gemakkelijker op de arbeidsmarkt kunnen bewegen. Alle voorzieningen voor
kinderen onder zes jaar vallen onder één departement, dat van Sociale Zaken.
De functies educatie/vorming en opvang/verzorging zijn niet gescheiden, maar
worden geïntegreerd aangeboden in openbare voorzieningen voor
kinderopvang. Deze opvang wordt bekostigd uit collectieve middelen, die door
alle belastingbetalers worden opgebracht. Er bestaat geen medefinanciering
door bedrijven, wat de organisatie veel overzichtelijker maakt. Er bestaat geen
belastingaftrek voor kosten van kinderopvang. De totale uitgaven voor
kinderopvang voor kinderen jonger dan 6 jaar bedroegen in 1994 ongeveer
1,7% van het Bruto Nationaal Product, exclusief investeringen. Landelijk is
vastgesteld dat ouders niet meer dan 30% van de kosten van kinderopvang
mogen betalen. Ouders met een minimum inkomen betalen niets.
Als de Nederlandse overheid wil aankoersen op arbeidsparticipatie en sociaal-
economische zelfstandigheid van vrouwen, dan zullen er net als in
Denemarken, verschillende routes van zorg gecombineerd moeten worden.
Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat het combineren van zorg en arbeid
niet langer gezien moet worden als een individueel, maar als een
gemeenschappelijk probleem.
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