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Kinderopvang in het hart 
van het gezinsbeleid

Eerder dit jaar bleek dat de kinderopvangrekening veel zwaarder op de 
overheidsfinanciën drukt dan voorzien. De voorstellen die het kabinet 
daarop presenteerde geven geen blijk van een brede visie op kinderopvang 
als onderdeel van een modern gezinsbeleid, aldus Janneke Plantenga.  
‘Een goede pedagogische infrastructuur komt niet alleen de arbeidsmarkt 
ten goede, maar de hele samenleving.’

janneke plantenga

Een mijlpaal in de geschiedenis van de kinder-
opvang in Nederland is de introductie van de 
Wet Kinderopvang (wk) per 1 januari 2005. De 
wk geldt als een moderne wet, in die zin dat 
wordt ingezet op vraagfinanciering. Dit bete-
kent dat niet langer de kinderopvanginstellin-
gen (via de gemeenten) worden gesubsidieerd, 
maar de ouders. De veronderstelling is dat een 
dergelijke financieringsstructuur onderne-
mers dwingt tot een efficiënte prijszetting en 
bovendien prikkelt tot een meer aan de wensen 
van ouders aangepast product. De wk geldt ook 
als een moderne wet, omdat hierin vorm wordt 
gegeven aan het principe ‘eigen verantwoor-
delijkheid eerst’. Er is niet gekozen voor een 
basisvoorziening à la het primair onderwijs, 
maar voor een financieringssystematiek die een 
deel van de rekening nadrukkelijk bij de ouders 
legt. Daarbij wordt de toegankelijkheid van de 

voorziening gewaarborgd door de introductie 
van inkomensprijzen. 
 Maar al deze nieuwigheid kent wel een prijs. 
Een eerste complicatie betreft het feit dat de 
gekozen financieringssystematiek een zekere 
onvoorspelbaarheid met zich meedraagt. Door 
de introductie van vraagfinanciering krijgt 
de ouder een leidende rol toebedeeld in de 
capaciteitsontwikkeling van de kinderopvang. 
Het is niet langer de overheid die de groei van 
de kinderopvang bepaalt (‘70.00 kindplaatsen 
erbij in vier jaar’), maar de consument die 
via de wetten van vraag en aanbod de sector 
aanstuurt. Vraagfinan ciering heeft dus het 
karakter van een open-einde-regeling: recht-
hebbenden kunnen er aanspraak op maken 
zonder dat van tevoren is te overzien hoe groot 
de groep van rechthebbenden is en/of wat de 
omvang van de aanspraak zal zijn. Een tweede 
complicatie betreft het feit dat kinderopvang 
binnen de wk heel nadrukkelijk als een dienst 
aan ouders in de markt is gezet; kinderopvang 
wordt vooral gezien als een arbeidsvoorwaarde. 
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Een van de consequenties is dat kinderopvang 
voor wat betreft financiering, toegankelijkheid 
en verantwoordelijkheidsverdeling volledig 
losstaat van het basisonderwijs. Dat is lastig 
wanneer toch meer en meer, vanuit een brede 
visie op kinderopvang, wordt gepleit voor een 
zekere integratie van opvang, onderwijs en 
vrijetijdsvoorzieningen.
 De eerste complicatie leidde dit voorjaar tot 
een wat crisisachtige sfeer, waarin met name 
PvdA-bewindslieden hun uiterste best deden 
om duidelijk te maken dat er weliswaar moest 
worden bezuinigd op de kinderopvang, maar 
dat desalniettemin de oorspronkelijke beleids-
voornemens toch volledig werden gehandhaafd. 
De tweede complicatie smeult op de achter-
grond en leidt enerzijds tot existentiële bespie-
gelingen over de aard van het product kinder-
opvang en anderzijds tot praktische perikelen 
rond voorstellen gericht op meer integratieve 
voorzieningen. 
 Deze bijdrage beoogt het debat enigszins 
te ontrafelen. Om te beginnen worden de 
ontwikkelingen geanalyseerd die hebben 
geleid tot de budgetoverschrijdingen van dit 
voorjaar en maatregelen waarmee de overheid 
tracht de problemen te bezweren. Vervolgens 
wordt ingegaan op drie vraagstukken die op de 
achtergrond een rol spelen: de relatie tussen 
de prijs van kinderopvang en de arbeidsmarkt-
participatie, de verhouding tussen informele 
en formele opvang en de aard van het product 
kinderopvang. Tot slot wordt een kinderopvang-
beleid geschetst dat afstand neemt van de smalle 
arbeidsvoorwaardenvisie en dat kinderopvang 
veeleer interpreteert als onderdeel van een 
modern gezinsbeleid. 

groeifactoren in de kinderopvang

Het valt niet mee om een eenduidig beeld te 
schetsen van de ontwikkelingen in de kinder-
opvang over de afgelopen jaren, vooral niet 
wanneer het accent moet liggen op de nieuwste 
ontwikkelingen. Vanuit de aanbodzijde zijn 
er (enkele) cijfers over het aantal kindplaat-

sen; vanuit de vraagzijde zijn er cijfers over de 
aantallen huishoudens en kinderen die gebruik 
maken van de opvang. Recent zijn er ook nog 
cijfers via de Belastingdienst beschikbaar 
gekomen over het aantal kinderen waarvoor 
een kinderopvangtoeslag wordt ontvangen. 
Het voordeel van deze laatste gegevens is dat ze 
potentieel zeer nauwkeurig zijn; een nadeel is 
dat ze gevoelig zijn voor beleidswijzigingen ¬ 
waarover later meer. 

 Tabel 1 (zie p. 24) geeft een korte samenvat-
ting van de groei in de kinderopvangsector 
sinds de invoering van de wk, met als invals-
hoek het aantal kinderen dat gebruik maakt 
van de (formele) kinderopvang. Uit de cijfers 
blijkt een sterke groei. In de kinderdagopvang 
worden in 2007 50.000 kinderen meer opge-
vangen dan in 2006; een stijging van 15,7%. 
Buitenschoolse opvang (bso) noteert zelfs een 
groeicijfer van ruim 30% over dezelfde periode. 
De meest spectaculaire groei wordt echter door 
de gastouderopvang genoteerd: het gebruik is in 
een jaar tijd verdubbeld tot 140.00 kinderen in 
2007. Gerelateerd aan het totale aantal kinderen 
in Nederland blijkt in 2007 circa 25% van alle 
kinderen in de leeftijdsklasse 0-12 jaar gebruik 
te maken van formele kinderopvang; in 2006 
was dit nog 19%. In deze groei spelen een aantal 
factoren een rol (verg. ocw 2008a; cpb 2008). 

> Dalende prijs. De wk gaat uit van tripartiete 
financiering, dat wil zeggen dat de kinderop-
vangrekening wordt gedeeld tussen werkgevers, 
werknemers en de overheid. In principe betalen 
de werkgevers eenderde deel van de rekening 
(elke werkgever eenzesde deel). Ouders en 
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Een politiek gevoelige vraag 
is tot welk inkomensniveau 
huishoudens recht hebben op 
subsidie voor kinderopvang
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overheid betalen de overige tweederde, waarbij 
de overheidsbijdrage afneemt naarmate het 
inkomen van de ouders toeneemt. Een poli-
tiek gevoelige vraag in dit verband is tot welk 
inkomensniveau huishoudens nog recht heb-
ben op subsidie. Bij de invoering van de Wet 
Kinderopvang hadden huishoudens met een 
inkomen boven de € 74.000 geen recht meer op 
een financiële tegemoetkoming; deze ouders 
betaalden dus de volledige 66,7% van de kinder-
opvangrekening. Dit leidde tot felle discussies 
over dure kinderopvang, met name voor de mid-
den- en hoge inkomensgroepen (verg. Plantenga 
et al. 2005). Mede als gevolg van deze discussies 
is de bovengrens opgetrokken tot € 96.000 in 
2006 en € 130.000 in 2007, met als resultaat 
aanzienlijk lagere kosten voor met name mid-
den- en hogere inkomens. 
 Een tweede beleidswijziging betreft de werk-
geversbijdrage. Bij de invoering van de wk was 
deze werkgeversbijdrage niet verplicht, vanuit 
de redenering dat het hier een arbeidsvoor-
waarde betrof waarover sociale partners nadere 
afspraken zouden moeten kunnen maken. Dat 
leidde tot nogal wat witte vlekken, in die zin dat 
sommige ouders slechts één betalende werkge-
ver hadden, terwijl ook een redelijk aantal ou-
ders ∑berhaupt geen aanspraak kon maken op 
een werkgeversbijdrage (verg. Van der Linden 
& Van der Werf 2006). Per 1 januari 2007 is dit 
opgelost door de introductie van een verplichte 

werkgeversbijdrage, te betalen via een ophoging 
van het werkgeversdeel van de ww-premie. 
Als gevolg van deze maatregel is de kinderop-
vang voor ouders van wie de werkgever niet of 
onvoldoende bijdroeg goedkoper geworden. 
Bijkomend voordeel is dat de transactiekosten 
voor ouders lager zijn geworden doordat zij niet 
langer een contract hoeven te sluiten met de 
(beide) werkgevers; net als de inkomensafhan-
kelijke toeslag wordt nu ook de werkgeversbij-
drage, als een inkomensonafhankelijke toeslag, 
betaald via de Belastingdienst. 

> Motie Van Aartsen/Bos. Een tweede belangrijke 
factor die heeft bijdragen aan de groei van de 
kinderopvang betreft de motie Van Aartsen/
Bos die ¬ tamelijk verrassend ¬ in september 
2005 door de Tweede Kamer werd aangenomen. 
Als gevolg van deze motie hebben scholen sinds 
1 september 2007 de verantwoordelijkheid 
om voor- en naschoolse opvang te organise-
ren, althans wanneer ouders daarom vragen. 
De motie geeft scholen de regie; het is aan de 
scholen zelf dit verder in te vullen. In de praktijk 
kiest het overgrote deel van de scholen voor 
het zogeheten makelaarsmodel. In dit model 
organiseert de school de opvang niet zelf, maar 
gaat men een samenwerkingsverband aan met 
een kinderopvangorganisatie. Hoewel dit op 
papier een betrekkelijk marginale verandering 
lijkt te impliceren in de relatie tussen opvang en 
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Tabel 1. Aantal kinderen naar soort kinderopvang, 2005-2007 (aantal x 1.000) 

2005 2006 2007 2006 t.o.v. 2005 2007 t.o.v. 2006

Kinderdagopvang – 255 295 – 15,7%

Buitenschoolse opvang – 165 215 – 30,3%

Gastouderopvang 0-12 jaar – 70 140** – 100%

Totaal aantal kinderen 410* 490 625 20%* 19,4%

* Voor 2005 zijn de cijfers geschat.
** Circa 25.000 kinderen gingen ook naar een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang; in het totaal worden zij 
slechts één keer meegeteld. 

Bron: cbs (wko 2006-2007)
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onderwijs, zijn de veranderingen in de praktijk 
toch substantieel, omdat school en kinderop-
vanginstelling zich nu nadrukkelijker tot elkaar 
moeten verhouden. Een belangrijk neveneffect 
is dat het relatief sterke imago van het basis-
onderwijs zich als het ware uitstrekt over de 
kinderopvang, met als resultaat een groeiend 
draagvlak voor de buitenschoolse opvang (Task-
force bso 2007). 

> Stijgende arbeidsmarktparticipatie. De dalende 
kosten en het impliciete kwaliteitskeurmerk 
van de basisschool doen de vraag naar kinderop-
vang groeien, maar deze groei hoeft zich niet te 
vertalen in een stijgende arbeidsmarktpartici-
patie. Een deel van de extra vraag zal het gevolg 
zijn van een omzetting van informele opvang 
(bijvoorbeeld via familie, de buren of de zelfge-
zochte oppas aan huis), dan wel van een additi-
onele vraag naar kinderopvang, zonder dat de 
arbeidsmarktparticipatie wordt aangepast. Het 
groeiende aantal kinderen dat gebruik maakt 
van de kinderopvang kan echter ook voor een 
deel worden teruggevoerd op de groeiende ar-
beidsmarktparticipatie van met name vrouwen. 
Terwijl de netto participatiegraad van vrouwen 

in de leeftijdsklasse 25-45 jaar in de periode 
2000-2005 rond de 68% schommelde, nam deze 
vanaf de zomer van 2005 gestaag toe tot 76% in 
februari 2008. Er zijn ook aanwijzingen dat het 
gemiddelde aantal uren per werkende groeit 
(verg. ocw 2008a).

> Formalisering van opvang. Een laatste factor 
schuilt in de spectaculaire groei in de gastou-
derzorg. Gastouderopvang is altijd een betrek-
kelijk marginaal verschijnsel geweest binnen de 
Nederlandse verhoudingen. In jaren negentig 
lag het marktaandeel van de gastouderopvang 
(gerelateerd aan het totale aantal opgevangen 
kinderen) onder de 10%. Blijkens tabel 1 is dit 
in 2007 toegenomen tot ruim 22%. Deze groei 
wordt voor een deel veroorzaakt door de omzet-
ting van informele opvang door de grootouders 
in formele opvang door diezelfde grootou-
ders. Deze constructie wordt door de wk niet 
uitgesloten op voorwaarde dat vraagouders en 
gastouders aan de gebruikelijke eisen voldoen. 
Vraagouders moeten bijvoorbeeld allebei actief 
zijn op de arbeidsmarkt en gastouders moeten 
aan de gebruikelijke kwaliteitseisen voldoen. 
Wat echter niet was voorzien was dat een 
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Tabel 2. Aantal kinderopvangtoeslagen naar soort kinderopvang, 2006-2007* (aantal x 1.000) en kinder-
opvangkosten voor de overheid

2006 2007 2007 t.o.v. 2006

Kinderdagopvang 225 290 28,9%

Buitenschoolse opvang 130 190 46,2%

Gastouderopvang 0-12 jaar 55 130** 236,4%

Totaal aantal toeslagen 410 585 42,7%

Totaal kosten kinderopvang e 1,8 miljard e 2,4 miljard 33,3%

— waarvan voor rekening van de overheid e 0,8 miljard e 1,9 miljard 100%

* Voor 2005 zijn geen cijfers bekend.
** Circa 25.000 kinderen gingen ook naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang; in het toeslagentotaal 
worden zij slechts één keer meegeteld.

Bron: cbs (wko 2006-2007)
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groeiend aantal gastouderbureaus zich specifiek 
zou gaan toeleggen op de formalisering van der-
gelijke informele opvang ¬ veelal met inbegrip 
van een redelijke marge voor de bureaukosten. 

Voor de overheid betekenen de geschetste ont-
wikkelingen een groeiend beslag op de publieke 
middelen. Enerzijds zijn er dus meer huishou-
dens die gebruik maken van kinderopvang 
¬ hetzij vanwege substitutie van informele 
naar formele kinderopvang, hetzij vanwege 
een hogere arbeidsmarktparticipatie. Ander-
zijds nemen de kosten ook toe doordat meer 
kinderen onder het regime van de wk vallen; 
het verhogen van de maximale subsidiegrens 
impliceert dat huishoudens die voorheen geen 
subsidie ontvingen nu ook recht hebben op een 
kinderopvangtoelage. 
 Het resultaat wordt samengevat in tabel 2 
(zie p. 25), waarin de gegevens worden gepre-
senteerd voor alle kinderen die in 2006-2007 
een kinderopvangtoeslag ontvingen. Uit 
een vergelijking van tabel 1 en 2 blijkt dat de 
groeicijfers in tabel 2 vanwege de beleidsinten-
sivering aanzienlijk hoger liggen dan de toch al 
royale groeicijfers van tabel 1. Verder kan uit de 
tabellen worden afgeleid dat in 2006 83,6% van 
alle kinderen in de formele kinderopvang een 
kinderopvangtoeslag ontving; in 2007 geldt dit 
voor 93,6%. Het resultaat is dat de overheids-
bemoeienis stijgt van e 0,8 miljard in 2006 tot 
e 1,9 miljard in 2007 ¬ met de kanttekening 
dat een deel van deze 1,9 wordt verhaald op de 
werkgevers (zie p. 24 over de betalingssystema-
tiek rond de werkgeversbijdrage).
 De toegenomen kosten voor de overheid 
impliceren een budgetoverschrijding van e 0,7 
miljard in 2008 oplopend tot e 1,2 miljard in 
2011 (ocw 2008a: 9). Dit vraagt om een beleids-
wijziging; voorstellen daartoe worden uiteenge-
zet in het ‘Meerjarenperspectief kinderopvang’ 
van juni 2008 (ocw 2008a). Om de betaalbaar-
heid van de kinderopvang ook in de toekomst 
te kunnen garanderen, stelt het kabinet onder 
meer voor om de tabel kinderopvangtoeslag 
naar beneden aan te passen. Na een periode van 

beleidsintensivering en een verhoging van de 
subsidiegrens zal per 1 januari 2009 een hogere 
bijdrage van de ouders worden gevraagd. In to-
taal wordt een verhoging van de eigen bijdrage 
voorzien van circa 20-25%. Een tweede voor-
stel betreft sanering van de gastouderopvang. 
Gastouderopvang wordt minder aantrekkelijk 
gemaakt door een verlaging van de maximum-
uurprijs en door introductie van de verplichting 
dat alle vormen van opvang worden gelieerd aan 
kinderdagverblijven dan wel buitenschoolse 
opvang. Gespecialiseerde gastouderbureaus 
verdwijnen dus uit het stelsel.

kinderopvang: drie basisvragen

De bezuinigingsvoorstellen die worden ge-
presenteerd in het Meerjarenperspectief zijn 
ingrijpend. Kiezen we een breder perspectief, 
op enige afstand van de details, dan blijken 
in het debat drie kwesties een principiële rol 
te spelen: de relatie tussen kinderopvang en 
arbeidsmarktparticipatie, de verhouding tussen 
informele en formele kinderopvang en de aard 
van het product. 

> De relatie tussen kinderopvang en arbeidsmarkt-
participatie. Overheidsbemoeienis met kinder-
opvang kan worden verdedigd op basis van 
verschillende argumenten (verg. Jaumotte 2003, 
Plantenga 2006). Een klassiek argument is dat 
de markt voor kinderopvang wordt gekenmerkt 
door een zekere onvolledigheid. Kinderopvang 
kan worden gezien als een gemengd of quasi-
collectief goed; er is sprake van een individuele 
baat, maar ook van externaliteiten die het ka-
rakter hebben van een collectief goed. Kinder-
opvang stimuleert de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen, zo is de gedachte, met als resultaat 
een betere benutting van het menselijk kapitaal 
en een hogere economische groei. Dergelijke 
maatschappelijke baten zullen in de individuele 
besluitvorming geen rol spelen. Als gevolg daar-
van zal de markt voor kinderopvang naar alle 
waarschijnlijkheid kleiner zijn dan maatschap-
pelijk gewenst (verg. oecd 2001). Deze externe 
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effecten kunnen worden geïnternaliseerd door 
subsidies. In het Meerjarenperspectief van het 
kabinet is dat als volgt verwoord: ‘Kinderopvang 
bevordert de combinatie van arbeid en zorg en 
ondersteunt een duurzame ontwikkeling van de 
arbeidsmarktparticipatie. Deze functie is leidend 
bij aanpassingen van het stelsel.’ (ocw 2008a: 6) 
 Intussen is de relatie tussen de prijs van 
kinderopvang en de arbeidsmarktparticipatie 
niet buitengewoon helder. In verschillende 
publicaties van het scp, bijvoorbeeld, wordt 
gesteld dat het arbeidsmarktgedrag van moe-
ders vooral wordt beïnvloed door hun sociale 
omgeving en de heersende opvattingen over 
werk en kinderopvang; de kosten van opvang 
zijn van secundair belang (Portegijs et al. 2006). 

Dit beeld van een geringe prijselasticiteit van 
het arbeidsaanbod komt ook naar voren in een 
recente doorrekening van het cpb: een forse 
verhoging van de overheidssubsidies richting 
kinderopvang, te financieren door een aanpas-
sing van de tarieven van de loon- en inkomsten-
belasting, leidt slechts tot een kleine toename 
van de participatie van vrouwen (cpb 2007). 
Omgekeerd zal een verlaging van de overheids-
bijdrage dan ook niet leiden tot een erg veel 
lagere arbeidsmarktparticipatie ¬ al helemaal 
niet wanneer deze verhoging vooral de hogere 
inkomensgroepen treft die over het algemeen 
een sterke oriëntatie hebben op betaalde arbeid. 
Gegeven deze redenering zijn de kosten van de 
kabinetsvoorstellen uit het Meerjarenperspec-
tief in termen van arbeidsmarktparticipatie 
dus betrekkelijk beperkt. Tegenover de Tweede 
Kamer formuleerde staatssecretaris Dijksma het 

zo: ‘Het Planbureau heeft vastgesteld dat deze 
maatregelen een effect van min 0,1% hebben. 
(…) De redenering dat deze maatregelen slecht 
zouden zijn voor de doelstelling van het kabinet, 
klopt dus niet. Voor ons is dat belangrijk, want 
wij vinden dat de arbeidsparticipatie niet mag 
lijden onder deze maatregelen.’
 Samenvattend zou kunnen worden gesteld 
dat voor de arbeidsmarktparticipatie vooral de 
beschikbaarheid en de acceptatie van kinderop-
vang van belang zijn; de betaalbaarheid speelt 
¬ binnen bepaalde marges ¬ een secundaire 
rol. Dat doet de vraag rijzen waarom er in 2006 
en 2007 eigenlijk is besloten tot een beleids-
intensivering. Het antwoord luidde toen: ‘De 
intensivering zal een positief effect hebben op 
de arbeidsparticipatie van met name vrouwen.’ 
(wk 2006, 7) Het zou te eenvoudig zijn om deze 
tegenstelling te overbruggen met een verwij-
zing naar voortschrijdend inzicht. Het probleem 
is eerder dat de huidige stand van het onderzoek 
beleidsmakers voldoende ruimte laat om de 
relatie tussen de kosten van kinderopvang en 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen naar 
eigen inzicht te interpreteren. Tegen deze ach-
tergrond vormt het kinderopvangdossier dan 
ook een mooie illustratie van wat Hemerijck en 
Visser (1999) ooit omschreven als de onge-
plande, lerende of probleemoplossende stijl van 
besluitvorming. Van een uitgesproken visie of 
doelgericht beleid is minder sprake. 

> De verhouding tussen informele en formele kinder-
opvang. Een ander discussiepunt betreft de rela-
tie tussen informele en formele kinderopvang. 
Ondanks de groei van de formele kinderopvang 
is de informele sector nog steeds omvangrijk. 
Een schatting over 2006 suggereert dat 42% 
van de kinderen gebruik maakt van informele 
arrangementen, terwijl op datzelfde moment 
19% gebruik maakt van formele kinderopvang. 
Vooral in de leeftijdscategorie 4-12 jaar is het 
aandeel van de informele markt relatief groot 
(cbs 2008). Wanneer formele kinderopvang 
meer beschikbaar en beter toegankelijk wordt, 
is een zekere mate van substitutie tussen het 
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Onderzoeksresultaten laten 
beleidsmakers de ruimte om de 
relatie tussen kinderopvangkosten 
en arbeidsmarktparticipatie naar 
eigen inzicht te interpreteren
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informele en formele segment te verwachten. 
Deze substitutie kan verschillende vormen aan-
nemen. Betaalde informele opvang aan huis kan 
worden omgezet in betaalde formele gastouder-
opvang. Inschrijven bij een gastouderbureau, 
zodat aanspraak kan worden gemaakt op de kin-
deropvangtoeslag is voor oppasmoeders veelal 
gunstiger en voor ouders goedkoper. Op deze 
manier wordt de oppas aan huis dus goedkoper, 

net zoals voor andere gezinnen het gebruik van 
formele kinderdagopvang goedkoper is gewor-
den. Met illegale praktijken heeft dat niets te 
maken (mogroep Kinderopvang 2008). 
 Een andere vorm van substitutie betreft het 
omzetten van informele betaalde opvang in 
formele opvang via een kinderdagverblijf, dan 
wel het omzetten van informele onbetaalde 
opvang via het eigen netwerk, bijvoorbeeld 
door grootouders, in formele gastouderopvang 
door dezelfde grootouders. Vooral deze laatste 
variant kan op weinig sympathie rekenen. In de 
media wordt vaak met enige verontwaardiging 
gesproken over de ‘oma-en-oparegeling’, waarbij 
de suggestie is dat de kinderopvangtoeslag wordt 
misbruikt voor informele opvang door familiele-
den. Kennelijk worden de hand- en spandiensten 
van grootouders gezien als een vorm van mantel-
zorg die gratis moet worden verstrekt. Daarbij is 
niet helemaal duidelijk waarom een grootouder 
binnen de structuur van de wk wel op de kinde-
ren van de buren mag passen, maar niet op haar 
eigen kleinkinderen. Ook is niet helder waarom 
de keuzevrijheid van de ouder ¬ die in de wk 
zo centraal is komen te staan ¬ kennelijk haar 

begrenzing vindt bij de eigen familieleden. 
 Meer in het algemeen wordt de verschuiving 
van informele naar formele zorg te snel afge-
daan als een deadweight loss; de subsidie op de 
prijs van kinderopvang heeft ook die gebruikers 
overgehaald voor wie de baten van het product 
eigenlijk niet opwegen tegen de reële kosten. 
Wanneer de focus uitsluitend bij arbeidsmarkt-
participatie ligt is dit een begrijpelijke reactie. 
Kinderopvang dient evenwel meer doelen, 
waarvan het bevorderen van sociale integratie 
een buitengewoon belangrijke is. De motie 
Van Aartsen/Bos bijvoorbeeld wijst nadruk-
kelijk op mogelijke positieve gevolgen op dit 
vlak: achterstanden in taal of sociaal-culturele 
vaardigheden zouden kunnen worden bestreden 
door sluitende samenwerking tussen scholen en 
kinderopvang. Eenzelfde discussie vond plaats 
rond het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA 
om te komen tot een basisvoorziening kinder-
opvang (tk 2005-2006). Een substitutie van 
informele opvang via het eigen netwerk naar 
formele opvang kan, kortom, als positief worden 
aangemerkt, bijvoorbeeld indien het gaat om 
kinderen van laagopgeleide allochtone ouders. 

> De aard van het product. Ten slotte is daar dan 
nog de meest wezenlijke vraag, die naar de aard 
van het product. Wat willen we met die kinder-
opvang? Waartoe dient die nu eigenlijk? Binnen 
de context van de wk is kinderopvang nadrukke-
lijk als een dienst aan ouders in de markt gezet. 
In de internationale literatuur wordt over het al-
gemeen een veel breder perspectief gehanteerd. 
Een recente publicatie binnen de reeks Babies and 
Bosses van de oecd, bijvoorbeeld, voert een lange 
lijst argumenten aan ter onderbouwing van de 
stelling dat in de combineerbaarheid van arbeid 
en zorg geïnvesteerd moet worden. Het gaat 
daarbij niet alleen om de arbeidsmarktparticipa-
tie van moeders, maar ook om de ontwikkeling 
van kinderen, het bevorderen van economische 
zelfstandigheid (bijvoorbeeld onder alleen-
staande ouders), gelijkheid (tussen mannen en 
vrouwen en/of sociaal-economische groepen), 
het bestrijden van armoede (onder kinderen en 
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ouderen) en het bevorderen van fertiliteit (oecd 
2007). Sommige argumenten spelen in de Ne-
derlandse beleidsoverwegingen een rol, andere 
blijven grotendeels buiten beschouwing. 
 Onlangs brak ook de wrr een lans voor een 
bredere visie op kinderopvang, door in haar 
studie over de verzorgingsstaat kinderopvang te 
plaatsen onder de functie van ‘verheffen’. Gepleit 
werd voor investeringen in zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit van de opvang. Verheffen ver-
wijst in dit verband naar het streven om mensen 
de mogelijkheid te bieden om op een zinvolle en 
verantwoorde wijze invulling aan hun leven te 
geven en hun talenten te ontplooien. Onderwijs 
is een voor de hand liggend voorbeeld, maar in 
het wrr-rapport wordt dus ook de kinderopvang 
tot deze functie van de verzorgingsstaat gere-
kend. Aan die keuze ligt de visie ten grondslag 
dat de moderne verzorgingsstaat niet alleen 
moet verzekeren en verzorgen, maar vooral ook 
verheffen en verbinden (wrr 2006). Kinder-
opvang zou in dit licht eerder als een vorm van 
gezinsbeleid kunnen worden geïnterpreteerd 
dan als een strikt arbeidsmarktinstrument. 
Moderne gezinnen die worden geacht arbeid 
en zorg te combineren, kunnen daarbij worden 
geholpen door een goed functionerende pedago-
gische infrastructuur met naadloze overgangen 
tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. De rust, 
ruimte en regelmaat die dat genereert, komt niet 
alleen de arbeidsmarkt ten goede, maar de hele 
samenleving (verg. swk groep 2008). 
 Als we deze suggestie nu serieus nemen en 
kinderopvang inderdaad interpreteren als een 
vorm van modern gezinsbeleid, hoe zou dat 
beleid er dan uit kunnen zien? En wat zou dat 
betekenen voor de kinderopvang? 

naar een brede visie

In Nederland wordt opvallend weinig geld aan 
gezinsbeleid besteed. Cijfers van de oecd voor 
2005 geven voor de oecd-24 een gemiddelde 
score van 2,9% voor family spending; dat wil zeg-
gen dat gemiddeld 2,9% van het bruto nationaal 
product gaat naar uitgaven voor kinderopvang, 

ouderschapsverlof en belastingfaciliteiten voor 
ouders, zoals kinderbijslag. Nederland scoort 
met 1,5% ver onder dat gemiddelde, ongeveer 
even laag als Polen. Griekenland en Italië scoren 
nog lager, Portugal en Spanje hoger (oecd 2008). 
 Een van de posten waaraan relatief weinig 
geld wordt besteed is verlof. Vooral het ou-
derschapsverlof is met 13 onbetaalde weken 
per persoon ronduit zuinig te noemen. Het 
is bekend dat in Scandinavische landen de 
verloffaciliteiten een stuk royaler zijn. Minder 
bekend is dat ze ook bij onze directe buren 
veelal beter zijn. Zo kent Duitsland een betaald 
ouderschapsverlof van in totaal 14 maanden. In 
Groot-Brittannië kunnen moeders rondom de 
bevalling circa een jaar betaald verlof opnemen 
en zijn er plannen om per 2010 een jaar betaald 
ouderschapsverlof te introduceren. Daar komt 
bij dat kinderen in Nederland pas op relatief 
late leeftijd aanspraak kunnen maken op (voor-)

schoolse arrangementen. Terwijl in België en 
Frankrijk kinderen vanaf tweeënhalf jaar ge-
bruik kunnen maken van algemeen toegankelij-
ke, (vrijwel) gratis voorzieningen, beginnen we 
in Nederland pas bij vier jaar. Kinderopvang is 
dus voor Nederlandse ouders een buitengewoon 
belangrijk arrangement om de periode tussen 
verlof en school te overbruggen.
 Ook als kinderen eenmaal naar school gaan 
blijft opvang belangrijk, aangezien de school-
tijden slecht te combineren zijn met (voltijdse) 
werkweken. Omdat scholen historisch gezien 
vóórlopen op kinderopvanginstellingen zijn 
zij sturend in het dagarrangement van oudere 
kinderen. Om toch tot een volledig dekkend 
arrangement te komen, is de dag nu verkaveld 
in voorschoolse opvang (7.30-8.30 uur), school 
(8.30 ¬ 12.00 uur), tussenschoolse opvang 
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(12.00-13.00 uur), school (13.00-15.15 uur) en 
naschoolse opvang (15.15-18.30 uur). Een der-
gelijke dagindeling is niet erg kindvriendelijk, 
met als gevolg dat er een drukkend effect van 
uitgaat op het gebruik van kinderopvang en 
de arbeidsmarktparticipatie van ouders. Deze 
conclusie trekt ook de commissie-Bakker. ‘Insti-
tuties zijn nog te veel afgestemd op het man-
nelijke kostwinnersmodel. Tijdsarrangementen 
in het onderwijs en arbeidsdomein (inclusief 
kinderopvang) sluiten niet goed op elkaar aan. 
Dit gaat ten koste van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen.’ (Cie Bakker 2008: 41) 
 Als we deze snippers bijeenvegen zijn de con-
touren van een modern, eigentijds gezinsbeleid 
al tamelijk helder. Een eerste prioriteit is het 
introduceren van een betaald ouderschapsver-
lof, op zodanige wijze dat iedere ouder in staat 
wordt gesteld dit verlof ook daadwerkelijk op te 
nemen. Een tweede prioriteit ligt bij het verkor-
ten van de periode tussen verlof en school, via 
de introductie van een algemeen toegankelijke 
basisvoorziening voor kinderen vanaf twee jaar, 
bijvoorbeeld via de harmonisatie van peuter-
speelzaalwerk en kinderopvang. Een derde 
prioriteit, ten slotte, betreft de invoering van 
een minder versnipperd dagarrangement met 
meer rust, regelmaat en ruimte voor kinderen, 
ouders, onderwijs en opvang. Dat kan door de 
introductie van een continue rooster met een 
schooldag van bijvoorbeeld 8.00 tot 14.00 uur 
met aansluitend kinderopvang van 14.00 tot 
18.30 uur. Deze prioriteiten hoeven niet per 
direct, in de huidige kabinetsperiode, te worden 
gerealiseerd. Waar het om gaat is dat nieuw be-
leid wordt ingebed in een brede visie en dat de 
stappen die worden gezet tegen de achtergrond 
van die brede visie kunnen worden beoordeeld.
 Tot nu toe zijn de aanknopingspunten betrek-
kelijk dun. Zo lijkt er weliswaar enige beweging 
te zitten in het verlofdossier, maar de ontwik-
kelingen zijn nog heel voorzichtig. Zo belooft het 
ministerie van ocw in een reactie op het Plan 
van de Man, dat Mariëtte Hamer in november 
2007 namens haar fractie aanbood aan minister 
Plasterk, om in het najaar van 2008 te komen 

‘met een verkenning van de mogelijke aanpas-
singen in het wettelijke stelsel van verlofregelin-
gen’. (ocw 2008b: 7) Wel wordt de duur verdub-
beld van het wettelijk ouderschapsverlof, dat 
overigens onbetaald blijft; alleen via de omweg 
van de levensloopregeling is betaling mogelijk. 
Wat betreft de kinderopvang blijkt de harmoni-
satie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
een zaak van lange adem en datzelfde geldt voor 
het streven om te komen tot meer geïntegreerde 
dagarrangementen voor schoolgaande kinderen. 
Ook het Meerjarenperspectief kinderopvang 
ademt vooral de sfeer van korte-termijn-nood-
verband; de pedagogische infrastructuur en de 
baten van kinderopvang worden slechts terloops 
aan de orde gesteld. Dat heeft uiteraard gevolgen 
voor de beleidsvoorstellen. Zo lijken de voorstel-
len die de gastouderopvang betreffen enerzijds 
gericht op een informalisering van deze vorm 
van opvang en anderzijds op het laten verdwij-
nen ervan, gezien de introductie van de verplich-
ting om aansluiting te zoeken bij formele aan-
bieders van kinderopvang onder voorwaarden 
die voor die aanbieder tamelijk oninteressant 
zijn (een lage maximum-uurprijs en minimum-
eisen met betrekking tot de te werken uren en 
het aantal kinderen dat wordt opgevangen). 
Vanuit een perspectief dat de pedagogische in-
frastructuur consequent centraal stelt, zijn beide 
ontwikkelingen ongewenst. Informele arran-
gementen vallen daar per definitie niet onder, 
terwijl hoogwaardige gastouderopvang in de pe-
dagogische infrastructuur juist wel een plaatsje 
verdient ¬ alleen al gegeven de flexibiliteit die 
met deze opvangvorm kan worden bereikt.
 De ontwikkeling van een brede visie op 
gezins- en kinderopvangbeleid is des te drin-
gender omdat het onwaarschijnlijk is dat we op 
middellange termijn met de huidige beleids-
voornemens uit de voeten kunnen. Volgens 
de berekeningen in het Meerjarenperspectief 
kinderopvang zou de huidige beleidsinzet vanaf 
2010 een groeipad van circa 4,5% faciliteren. Uit-
gaande van een groei van 20% in 2008 en 15% in 
2009 zou dan in 2010 circa 35% van de kinderen 
gebruik kunnen maken van kinderopvangvoor-
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zieningen. Dat cijfer verhoudt zich moeizaam 
tot het ideaal van maximale arbeidsparticipatie 
dat door de ser en de commissie-Bakker is uit-
gedragen. Bovendien is in de berekeningen van 
het kabinet het gemiddelde gebruik per kind 
constant gehouden. Ook dat lijkt een weinige 
realistische veronderstelling wanneer meer 
mensen meer uren per week moeten werken. 
Wellicht kan een deel van de (extra) kosten 

worden verhaald op de ouders, via verlaging van 
de kinderopvangtoeslag. Desalniettemin lijkt 
de conclusie onontkoombaar dat het beslag dat 
kinderopvang legt op de overheidsbegroting 
in de komende jaren nog fors zal stijgen. Een 
goede pedagogische infrastructuur kost nu 
eenmaal geld. Daar staan echter ook belangrijke 
baten tegenover. Een modern gezinsbeleid kan 
simpelweg niet meer zonder. 
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