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De kinderopvang is op 11 mei weer 

opengegaan, maar de crisis is nog 

niet voorbij. Dat zegt Martin van 

Osch, bestuurder bij het Waarborg-

fonds Kinderopvang. Goed op de  

cijfers letten is de enige oplossing.

De uitdaging was groot toen de lock-

down begon, maar gelukkig heeft de 

overheid in samenspraak met de 

brancheorganisaties snel gereageerd, 

vindt Martin van Osch. ‘Onder meer 

door een goede compensatieregeling 

voor ouders. Daarmee is veel onrust 

voorkomen.’

Helaas zijn veel kinderopvangorgani-

saties onvoldoende op deze spannen-

de periode voorbereid, aldus Van 

Osch. ‘Je hebt het niet allemaal in ei-

gen hand, laat ik daarmee beginnen. 

Je weet niet hoe de economie zich 

herstelt en wat ouders daar voor con-

clusies uit trekken. Stijgt de werkloos-

heid verder, en blijft het aantal op-

drachten voor zzp’ers dalen? En zo ja, 

wat zijn dan de verwachtingen voor 

de rest van het jaar? Als mensen niet 

al te somber zijn, dan laten ze de con-

tracten met de kinderopvang wellicht 

gewoon doorlopen. Dat zou mooi zijn 

en ik hoop dat dat gebeurt. Maar het 

blijft koffiedik kijken.’

Hoe dan ook moet je voor de rest van 

het jaar met een daling van de omzet 

rekening houden, vervolgt Van Osch. 

‘Ik houd nadrukkelijk een slag om de 

arm, maar je hoort van ondernemers 

dat ze uitgaan van een mogelijke  

terugloop van de omzet van zo’n 10 

tot 15 procent. Dat zou minder zijn 

dan bij de vorige crisis van 2010 tot 

2012. Maar ook geldt: zeker weten doe 

je het niet.’

Sturen op cijfers is de enige manier 

om er achter te komen hoe je het 

hoofd boven water houdt. ‘De kinder-

opvang heeft de afgelopen jaren op 

inhoud en pedagogische kwaliteit een 

flinke slag gemaakt, wat geweldig is, 

maar het inzicht in de cijfers blijft 

daarbij nog achter.’

Hoe maak ik een begroting, wat is je 

kostprijs en hoe kan ik daar op sturen? 

Dat zijn onderwerpen waar het Waar-

borgfonds steeds meer ondersteuning 

in biedt, onder meer via de workshops 

en webinars. Van Osch: ‘Daar is behoef-

te aan. Via onze helpdesk krijgen we 

nu nog vooral praktische vragen,  

bijvoorbeeld over de terugbetalen aan 

ouders van hun eigen bijdrage. Maar 

als dergelijke vragen zijn beantwoord, 

dan verwacht ik een bredere blik op 

hoe je je organisatie aanpast aan een 

minder zekere toekomst. Denk daar 

goed over na, dat is de belangrijkste 

boodschap die ik wil meegeven.’

 ‘Je organisatie aanpassen 
aan een minder  zekere 
 toekomst’ 
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In het kort

‘Rekening houden met omzetdaling’
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Testbeleid kinderen
Als een kind klachten heeft die passen bij het coronavi-

rus, kan de kinderopvang contact opnemen met de GGD, 

die zo nodig – met toestemming van de ouders – een test 

afneemt. Belangrijkste  RIVM-informatie: 1. Kinderen van 

0 t/m 12 jaar met klachten (neusverkoudheid en/of hoes-

ten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur 

klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind 

bij de kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.  

2. Indien de test positief is, moet het kind ten minste  

zeven dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de 

klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag 

het kind weer naar de kinderopvang.

Bij alle kinderen met een bevestigde coronavirusinfectie 

doet de GGD bron- en contactonderzoek en neemt zo no-

dig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. 

(Bron: RIVM)

       ‘Zeven dagen 
 uitzieken’  

Miljoenen voor  
Veilig Thuis
Het kabinet stelt volgend jaar 59,1 mil-

joen euro extra beschikbaar voor de 

aanpak van huiselijk geweld en kinder-

mishandeling. Van die som is 38,6 mil-

joen euro bestemd voor Veilig Thuis, 

waar door middel van de Meldcode kin-

dermishandeling en huiselijk geweld 

meldingen van professionals eerder bin-

nenkomen. De app Meldcode kindermis-

handeling is gratis te downloaden. Daar-

mee kan de gebruiker ‘klik voor klik’ 

door de stappen lopen van elke route uit 

het protocol ‘kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag’. Daardoor 

krijgt de gebruiker alleen de informatie 

en stappen uit de meldcode te zien die 

op dat moment voor hem/haar van toe-

passing zijn. De app kan worden ge-

download uit de App Store en Play Store.

Helft werknemers voelt zich veilig
De werkdruk neemt toe nu de kinderopvang weer volle-

dig open is. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & 

Welzijn. Intussen neemt het aantal tijdelijke contracten 

af. De vakbond pleit juist voor meer personeel en klei-

nere groepen. Sinds de heropening op 11 mei moet 57 

procent van de pm’ers het werk met minder collega’s 

doen, aldus onderzoek onder ruim 1600 pedagogisch 

medewerkers. Vanwege ziekte, een familielid dat tot de 

risicogroep behoort of uit angst om zelf ziek te worden, 

hebben collega’s verlof opgenomen of zich (preventief) 

ziek gemeld. De medewerkers die wel werken, ervaren 

mede hierdoor een hogere  werkdruk (69 procent). Dit 

ondanks het feit dat het aantal kinderen dat zij opvan-

gen lager is dan voor de corona-uitbraak.  Daarnaast 

meldt 17 procent van de deelnemers dat tijdelijke  

contracten niet zijn verlengd. 

Uit de enquête blijkt verder dat vrijwel alle werkgevers de 

coronaprotocollen goed toepassen. Desondanks voelt 

maar iets meer dan de helft van de werknemers zich vei-

lig op de werkvloer. Vooral omdat de anderhalve meter af-

stand tussen collega’s onderling nauwelijks is toe te pas-

sen. Maar ook omdat werknemers zich onzeker voelen bij 

de gedachte of kinderen het virus al dan niet kunnen 

overdragen. Deze cijfers uit het FNV-onderzoek zijn hoger 

dan die van eerder 

onderzoek van col-

lega-vakbond CNV 

van kort na de her-

opening. Uit dit on-

derzoek bleek dat 

een op de drie 

werknemers in de 

kinderopvang zich 

niet veilig voelde.

69
procent pm’ers ervaart meer werkdruk na 

heropening
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Website Expertisecentrum 
van start

Het nieuwe Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit 

Kinderopvang (EPKK) is online. Het richt zich op een 

beter functioneren van de sector. Het ontwikkelt en 

onderhoudt daarvoor onder meer een brede kennis- 

basis, die gedeeld wordt met de sector. Het Expertise-

centrum is een initiatief van het bestuur van het in-

middels opgeheven Bureau Kwaliteit Kinderopvang. 

Doel is het leveren van gevraagd en ongevraagd advies 

aan professionals, beleidsmakers en de politiek.

Het Expertisecentrum wil zich in eerste instantie rich-

ten op het zogeheten micro-niveau: het optimaliseren 

van de geboden leef- en leeromgeving en dat wat  

kinderen concreet doen. Maar het Expertisecentrum 

kijkt ook naar het pedagogisch handelen van de peda-

gogisch medewerker en zijn of haar ervaring in de 

praktijksituatie.

In de startfase bestaat de doelgroep uit pedagogische 

professionals die verantwoordelijk zijn voor de ont-

wikkeling van het pedagogisch beleid in de kindercen-

tra, en die ook toezien op de uitvoering ervan. In de 

praktijk zijn dat mbo-plus, hbo- en wo-opgeleide pe-

dagogisch coaches en beleidsmedewerkers. Het meest 

concrete product dat het Expertisecentrum in de eer-

ste fase zal ontwikkelen, is een ‘kennisbasis’. Alle be-

schreven kennis die beschikbaar is voor de kinderop-

vang komt samen in een toegankelijk systeem. Denk 

hierbij aan onderzoeksresultaten, artikelen uit vakbla-

den en kennis die opgedaan is in de beroepspraktijk. 

De ontwikkelteams van de kennisbasis gaan in juni 

van start. Elk team bestaat uit een trekker en zeven 

pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij kin-

deropvangorganisaties. Per onderwerp gaat een ont-

wikkelteam aan het werk met het verzamelen en  

analyseren van bestaande informatie en praktijkerva-

ringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp.

Tweede Kamer wil 
 onderzoek naar 
 toeslagaffaire
De Tweede Kamer wil een parlementaire ondervraging organi-

seren naar de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Bij deze 

‘mini-enquête’ worden bewindslieden en ambtenaren onder 

ede gehoord. De ondervraging moet duidelijk maken waarom 

deze kwestie zo mis kon lopen, om zo het geschonden ver-

trouwen in de politiek te herstellen. Alle partijen in de Tweede 

Kamer stemden voor het onderzoek naar de affaire, waarbij 

de Belastingdienst ouders dupeerde door de kinderopvangtoe-

slag ten onrechte stop te zetten. Het onderzoeken in de Twee-

de Kamer moet duidelijkheid bieden over de politieke besluit-

vorming en zo ‘het geschonden vertrouwen te herstellen.

Het onderzoek vindt mogelijk pas plaats in het najaar. De Twee-

de Kamer wil namelijk ook rekening houden met het strafrech-

telijk onderzoek naar aanleiding van de recente aangifte van het 

ministerie van Financiën tegen ambtenaren van de Belasting-

dienst. Deze aangifte deden de staatssecretarissen Van Huffelen 

en Vijlbrief onder druk van de Tweede Kamer. Na de bekendma-

king van de aangifte zijn er onlangs vier ambtenaren op non- 

actief gesteld. Hierover is veel onrust ontstaan bij de Belasting-

dienst.

Jaap Uijlenbroek, destijds de hoogste baas van de Belasting-

dienst, beloofde een aantal van zijn medewerkers aanvankelijk 

dat er geen acties zouden volgen tegen individuele ambtenaren.
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23 miljoen euro voor noodopvang
Voor de extra kosten die gemeenten hebben gemaakt om de noodopvang voor kinderen van ouders met een  

cruciaal beroep te organiseren, komt er compensatie van € 23 miljoen, schrijft minister van BZK Kajsa Ollongren 

in een brief aan de Tweede Kamer. Zij schrijft: ‘Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie één of beide 

ouders een cruciaal beroep hebben, noodopvang te organiseren. Gemeenten coördineren de noodopvang, in over-

leg met kinderopvangorganisaties en scholen.’ 
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Is een freelance pm’er 
btw-plichtig?
De LRK-geregistreerde kinderopvang 

is vrijgesteld van btw, maar geldt dat 

ook voor freelancers? Daar lijkt ver-

warring over te bestaan. Zzp’ers in de 

zorg en het onderwijs zijn vrijwel al-

lemaal vrijgesteld van btw. Wanneer 

kinderopvang voldoet aan de eisen 

van de Wet kinderopvang en voldoet 

aan voorwaarden van de Wet op de 

omzetbelasting, is deze vrijgesteld 

van btw. Logischerwijs zou je denken 

dat dit ook geldt voor kwalificeerde 

freelance pedagogisch medewerkers, 

die zichzelf verhuren aan kinderop-

vangorganisaties.

Steven Lenderink van het diensten-

platform Tadaah voor freelancers in 

de kinderopvang, zorg en onderwijs, 

werd onlangs echter geconfronteerd 

met een zorgwekkende stelling- 

name van de Belastingdienst. ‘De 

Belastingdienst stelt bij sommige 

zzp’ers dat hun diensten, uitgevoerd 

in de kinderopvang, wél btw-belast 

zijn. De btw-vrijstelling zou alleen 

van toepassing zijn op kinderopvan-

gorganisaties.’ Een niet goed te be-

grijpen standpunt, vindt Lende-

rink.‘Het kan niet zo zijn dat 

iemand die werkzaamheden in de 

kinderopvang uitvoert en voldoet 

aan de eisen van de Wet kinderop-

vang, btw-plichtig is. Kinderopvan-

gorganisaties zijn niet btw-plichtig, 

dus de btw die deze zzp’ers moeten 

afdragen moeten ze óf van hun ei-

gen loon afhalen, óf verhalen op de 

kinderopvangorganisaties.’ Lende-

rink schreef daarom een brief aan 

de staatssecretaris van Financiën, 

Hans Vijlbrief, waarin hij vraagt om 

deze zaak op te helderen.

Bas van ’t Wout nieuwe  staatssecretaris SZW
Bas van ‘t Wout (41) wordt als nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid de opvolger van Tamara van Ark, die minister voor Medische 

Zorg wordt. Bas van ’t Wout was voor zijn Kamerlidmaatschap onder meer poli-

tiek assistent van Mark Rutte en lid van de Amsterdamse gemeenteraad.  

Momenteel is hij vice-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Eerder 

was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles langdurige zorg en Europese  

zaken.  Van ’t Wout geldt als een vertrouweling van de premier, voor wie hij las-

tige klussen opknapte, zoals het uitleggen waarom Zeeland ondanks de belof-

ten geen Marinierskazerne kreeg.

De nieuwe staatssecretaris is getrouwd en heeft twee kinderen. Of zij de  

kinderopvang bezoeken, is niet bekend. Van ’t Wout volgt Tamara van Ark op, 

die een goede indruk achterlaat in de kinderopvang, niet in de laatste plaats 

vanwege haar optreden in de coronacrisis. ‘We zijn op z’n tijd best kritisch over 

haar beleid, maar in deze periode zien we vooral veel inzet en goede maatrege-

len. De overheid erkent het belang van onze sector en steunt ons. Dat is iets om 

blij over te zijn’, zei Emmeline Bijlsma, directeur van de Branchevereniging  

Kinderopvang hierover.

• Kinderen spelen beperkte rol 

in coronavirus

• Geen verlenging toeslag voor 

werkloze ouders

• Nieuw aanvraagformulier 

VOG

• ‘Geef voorrang aan zorg- 

medewerkers’

• CBS: uitgaven kinderopvang 

stijgen naar 4,7 miljard

• Slob: geen uitstel verplichte 

VVE per 1 augustus

• Sociaal plan psz-medewer-

kers goedgekeurd

LEES HET ACTUELE NIEUWS OP  

KINDEROPVANGTOTAAL.NL
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Lezersreacties

‘Luiers verschonen en 
politie- agentje spelen’ 

Meer toezicht op vve
De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht 

meer aandacht besteden aan onderwijsachterstan-

den. Dit vanwege enkele onderzoeken waaruit blijkt 

dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse edu-

catie omhoog kan en dat betere samenwerking tus-

sen betrokken partijen nodig is.

De inspectie onderzocht de kwaliteit van de vve. 

Sommige voor- en vroegscholen leveren een hogere 

kwaliteit dan andere. Gemeenten, kinderopvang- 

organisaties en schoolbesturen moeten hierbij  

samen optrekken, aldus de inspectie. ‘We hebben 

daarom ook onderzoek gedaan naar wat deze spe-

lers doen en hoe zij samenwerken. We constateren 

dat gemeenten over het algemeen hun wettelijke 

taken op het terrein van toezicht en handhaving  

kinderopvang en vve naar behoren uitvoeren. Uit-

zondering hierop vormt het maken van resultaataf-

spraken rond vroegschoolse educatie.’

In de vierjaarlijkse onderzoeken gaat de inspectie 

aandacht voor onderwijsachterstandenbeleid expli-

ciet opnemen. Besturen moeten laten weten wat zij 

doen om onderwijsachterstanden te voorkomen en 

de kwaliteit van de vve te verbeteren. De onderzoe-

ken zijn gedaan voordat scholen en de kinderopvang 

moesten sluiten vanwege de coronacrisis, aldus de 

inspectie. ‘Het belang om zicht te hebben op kinde-

ren met onderwijsachterstanden en die achterstan-

den in te lopen is hierdoor alleen maar groter 

 geworden.’

Josi Denissen: ‘Meer toezicht is nog 

geen garantie voor verbetering van de 

kwaliteit. Beter kan men investeren in scho-

ling en minder werkdruk waarvan wél duide-

lijk is dat het tot kwaliteitsverbetering leidt.’

Mirjam Peschar: ‘Kwaliteit staat of 

valt met goede scholing en die begint 

al op het mbo. Daar valt zoveel winst te be-

halen. Bovendien is het schreeuwend perso-

neeltekort ook wel een aandachtspuntje.’

Katja Hendriksen:  ‘Misschien is 

het een goed idee om het geld voor 

meer toezicht te gebruiken voor kleinere of 

meer gemixte groepen, kan ik garanderen 

dat de kwaliteit omhoog gaat.’

Heleen Vriesema-Hulshuis: ‘1 

pm’er op 8 peuters is te doen, maar 

1 pm’er op 8 vve-peuters is heel andere 

koek. Hoe kan je deze kinderen meer bieden 

als je handen en voeten te kort komt. 1 op 6 

zou echt de max moeten zijn bij deze kinde-

ren, pas dan kan je echt kwaliteit leveren!’

Nancy Derks-Kooistra: ‘16 peuters 

in de leeftijd van 2 tot 4, ik vind het 

een hele klus. Ik ben 20 jaar geleden begon-

nen op de voorschool de leeftijdsgroep was 

toen 3.6 tot 4 jaar. Later werd het 3 tot 4 jaar 

en nu is de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Ik ben nu 

meer bezig met luiers verschonen en politie-

agentje spelen. Ik vind het lastig. Onze groep 

bestaat nu voor driekwart uit 2-jarigen.’
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Publiek gefinancierde kinderopvang

Waarborgfonds vraagt jaarcijfers
Net als vorig jaar werkt het Waarborgfonds en  

Kenniscentrum Kinderopvang aan een sectorrapport 

over de ontwikkelingen in de branche. In het rapport 

wordt de financiële ontwikkeling van de sector  

inzichtelijk gemaakt. Kinderopvangorganisaties die 

willen meewerken, kunnen hun jaarcijfers insturen.

Met een jaarrekening leggen organisaties financiële 

verantwoording af aan externe partijen zoals de Be-

lastingdienst. Door mee te werken aan het 

 sectorrapport kunnen organisaties hun financiële po-

sitie vergelijken met voorgaande jaren. Is de omzet 

gegroeid, of zijn de kosten gestegen ten opzichte van 

het vorige jaar? Ook biedt het sectorrapport inzicht 

hoe de eigen cijfers zich verhouden tot de branchege-

middelden.  

Kinderopvangorganisaties die een bijdrage willen  

leveren, kunnen hun jaarcijfers over 2019 insturen tot 

eind september via de site van het Waarborgfonds.

Als het aan het kabinet ligt maakt 

het ‘complexe’ kinderopvangtoeslag-

stelsel plaats voor een ‘kansrijk al-

ternatief’, zoals een landelijke  

kinderopvangvoorziening, direct ge-

financierd door de overheid. Het  

kabinet ‘omarmt’ het advies van het 

Interdepartementaal Beleidsonder-

zoek (IBO) om te kijken naar bijvoor-

beeld een publiek gefinancierde kin-

deropvang als een kansrijk 

alternatief voor de kinderopvang- 

toeslag, waarbij verschillende varian-

ten mogelijk zijn in de uitvoering en 

qua kosten. Daarbij zal gekeken wor-

den naar passende financieringsvor-

men zoals een vorm waarin betaling 

aan kinderopvangorganisaties 

plaatsvindt (directe financiering), in 

plaats van via de ouders. 

Wat vinden de Brancheorganisatie 

Kinderopvang (BK) en de Branche- 

vereniging Maatschappelijke Kinder-

opvang  (BMK) van het IBO-voorstel? 

‘Dat er nu wordt gekeken naar manie-

ren om dat op een hele andere wijze 

in te richten lag in de rede, zegt 

BK-directeur Emmeline Bijlsma.  

‘Publieke financiering kan op ver-

schillende manieren worden uitge-

voerd. Onze inzet is erop gericht dat 

er gekozen wordt voor een uitvoering 

waarbij een gelijk speelveld wordt ge-

creëerd waardoor ondernemerschap – 

van essentieel belang voor innovatie 

en kwaliteitsimpulsen – maximale 

kansen blijft houden. We gaan daar-

over met onze achterban intensief 

overleg plegen.’

‘De uitkomsten van het IBO bevesti-

gen dat ook voor de wijze waarop 

kinderopvang is gefinancierd er een 

nieuwe fase is aangebroken’, zegt 

BMK-voorzitter ad interim Monique 

Vreeburg. ‘In de afgelopen maanden 

is bij de uitwerking van de maatregel 

voor vergoeding van de ouderbijdrage 

opnieuw duidelijk geworden dat het 

huidige toeslagensysteem enorm 

complex en zeer risicovol is om een 

cruciale basisinfrastructuur in stand 

te houden. Een gigantische inspan-

ning moet nu geleverd worden om al-

le ouders te compenseren voor hun 

eigen bijdrage. Ook de versnippering 

van het stelsel van financiering van 

kinderopvang werd voor de ministe-

ries van Financiën en SZW pijnlijk 

zichtbaar. In dit licht is de BMK van-

zelfsprekend ontzettend blij met de 

stellige uitspraak dat het kabinet het 

advies omarmt en gaat onderzoeken 

of een publiek gefinancierde kinder-

opvang een kansrijk alternatief is 

voor de kinderopvangtoeslag.’

 ‘Kansrijk alternatief 
 kinderopvangtoeslag’ 


