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SEO Economisch Onderzoek: Kinderopvang anders 

organiseren levert kwaliteit, toegankelijkheid en de 

maatschappij 248 miljoen op. 

Den Haag, 24 augustus 2012. Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ beoogt 

betere en meer samenhangende voorzieningen voor alle jonge kinderen en 

hun ouders. Uit de berekening van de maatschappelijke waarde door SEO, 

die vandaag gepubliceerd wordt, blijkt dat het programma de maatschappij 

per saldo €248 miljoen per jaar oplevert. De baten komen voornamelijk 

terecht bij de ouders die profiteren van de verlaging van de ouderbijdrage en 

het toegankelijk maken van de kinderopvang voor niet-werkende ouders. 

Voor de overheid is het programma budgetneutraal.  

De initiatiefnemers van ‘Kies nu voor Kinderen, de Bernard van Leer Foundation en het 

Kinderopvangfonds, hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor een nieuw beleidsalternatief.  

Het programma beoogt geïntegreerde kinderopvang – het kindcentrum – te bieden van 

hoge pedagogische kwaliteit voor alle jonge kinderen in Nederland. Ieder kind heeft recht 

op kinderopvang, ongeacht of de ouders werken of niet. De situatie in Nederland is nu dat 

kinderen die goede opvang het hardste nodig hebben (kinderen van ouders met een lage 

sociaal economische status) buiten de boot vallen. De maatschappelijke kosten-

batenanalyse van SEO leidt tot de volgende conclusies:  

• Het programma is voor de overheid budgetneutraal; 

• Het programma levert per saldo € 248 miljoen per jaar op, exclusief de positieve 

gevolgen voor kinderen;  

• Het batig saldo wordt vooral veroorzaakt door het integreren van de peuter-

speelzalen in de kinderdagverblijven en in de buitenschoolse opvang het verlagen 

van de leidster/kind ratio van 1 op 10 naar 1 op 15;  

• De baten van het programma komen terecht bij de ouders. Zij hebben voordeel bij 

de verlaging van de ouderbijdrage en het toegankelijk maken van kinderopvang voor 

niet-werkende ouders. 

 

De pedagogische kwaliteit van kinderopvang in Nederland loopt achter op die van andere 

landen in Europa. De voorzieningen voor kinderen zijn versnipperd: kinderopvang, 

peuterspeelzalen, VVE-programma’s, gastouders en primair onderwijs. Ieder met hun eigen 

financiering en organisatie. ‘Wat Nederland nodig heeft is niet alleen het terugdraaien van 

bezuinigingsmaatregelen. De nieuwe regering moet één visie neerzetten. Deze moet 

gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen tussen 0-12 jaar. We moeten naar 
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geïntegreerde en doorlopende ontwikkelingsstimulering in plaats van opvang’, aldus ‘Kies 

nu voor Kinderen’. 

Hoofdpunten van het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ zijn: 

 

• De bezuinigingsmaatregelen van € 205 miljoen op kinderopvang die staan gepland 

voor 2013 worden geschrapt;  

 

Maatregelen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar: 

 

• De huidige voorzieningen (peuterspeelzalen, VVE programma’s en kinderopvang) 

worden geïntegreerd. Hierdoor wordt de pedagogische kwaliteit van de 

kinderopvang verbeterd doordat de VVE middelen gericht blijven op vroeg- en 

voorschoolse educatie en doordat de kinderopvang beter afgestemd wordt op de 

overgang naar basisschool; 

• Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar van zowel werkende ouders als niet-werkende 

ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Het recht op kinderopvangtoeslag 

geldt voor minimaal vier dagdelen per week.  

 

Maatregelen voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar: 

 

• Basisschool en BSO komen tot samenhangende dagprogramma’s. De groepsgrootte 

in de buitenschoolse opvang (BSO) kan dan van één pedagogisch medewerker op de 

tien kinderen naar één op de vijftien met behoud van kwaliteit.  

• Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van zowel werkende ouders als niet-

werkende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Het recht op 

kinderopvangtoeslag geldt voor minimaal twee dagdelen per week.  

 

De Bernard van leer foundation is een internationale organisatie die haar middelen en kennis inzet 

om de vroege ontwikkeling van jonge kinderen (0-8) te versterken. Een sterke start voor kinderen is 

een sterke toekomst voor Nederland. www.bernardvanleer.org 

Het Kinderopvangfonds richt zich op versterking van de kwaliteit en innovatieve kracht van de 

kinderopvang in Nederland vanuit het perspectief van kind en ouder. www.hetkinderopvangfonds.nl 
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