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Aantal kinderen dat gebruik maakt van 
kinderopvang (x 1000) 2005-2015
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Sector in beeld

Tekenen van stabilisatie, 
maar nog een lange weg te gaan

Om te beginnen even een terugblik: in de jaren 
negentig kwam een nieuwe generatie jonge 
ouders op de arbeidsmarkt. De hoog opgeleide 
jonge moeders wilden na de geboorte van hun 
kind(eren) niet stoppen met werken, maar ook  
een loopbaan opbouwen. De ouders vonden vijf 
dagen werken niet meer te combineren met de 
zorg voor kinderen. Een groeiende vraag naar 
kinderopvang was het gevolg. 

Van investeren naar bezuinigen (en weer terug) 
De overheid stimuleerde kinderopvang als 
onderdeel van het emancipatiebeleid. In 2005 
werd de Wet kinderopvang geïntroduceerd om 
beter aan de vraag van ouders te kunnen voldoen. 
Geen aanbod sturing meer vanuit de overheid, 
maar een ‘markt’ waarbij de ouders het aanbod van 
kinder opvang bepalen. Na 2005 werd er ook veel 
extra budget voor kinderopvang uitgetrokken.  
De arbeidsdeelname van vrouwen kreeg daarop 
een grote impuls. 
 
Sinds 2011 bezuinigde de overheid juist fors op 
kinder opvang. Met als gevolg 96.000 minder 
kinderen in de kinderopvang, 30.000 minder 
(peda gogisch) medewerkers en een daling van de 
arbeidsdeelname van vrouwen.

Bouwen aan een maatschappelijke sector 
Anno 2015 zijn de eerste tekenen van stabilisatie 
van de sector zichtbaar, zo blijkt uit het 
Brancherapport Kinderopvang. Het aantal kinderen 
dat naar kinderopvang gaat stabiliseert zich. Wel 
maken zij minder uren gebruik van de opvang. 
Om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar 
aansluit, kiezen organisaties voor minder locaties 
en medewerkers.

In 2016 intensiveert de overheid het budget voor 
kinderopvangtoeslag verder (net als in 2014),  
waardoor een deel van het (teveel) bezuinigde 
bedrag weer aan kinderopvang ten goede komt. 
Lichtpunt voor een sector die na jaren van reorga-
nisaties, fusies, faillissementen en ontslagen toe is 
aan rust en het weer kunnen opbouwen van een 
sector die van groot maatschappelijk belang is. 

Voorzichtige tekenen van stabilisatie: dit beeld komt naar voren uit het 
benchmarkonderzoek 2015 onder bijna 300 kinderopvangorganisaties. 
Brancheorganisatie Kinderopvang en Waarborgfonds Kinderopvang 
voerden dit onderzoek uit om feiten, cijfers en ontwikkelingen in de 
kinderopvangsector in beeld te brengen.
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De feiten 2015 op een rij: 
• Aantal kinderen: 645.000
• Aantal huishoudens: 436.000
• Aantal locaties dagopvang: 6.547
• Aantal locaties buitenschoolse opvang: 6.432
• Aantal locaties gastouderopvang: 34.844
• Aantal gastouderbureaus: 722
• Aantal peuterspeelzalen: 2.573
• Aantal werknemers: 68.000

Arbeidsparticipatie moeders met jonge 
kinderen

Ontwikkeling aantal medewerkers 
kinderopvangsector (x 1000) 2011-2015
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‘Hinken op twee 
gedachten’. 

Blog beleidsmedewerker Piet van den 
Reijen over de arbeidsparticipatie van 
moeders.

http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/blog/bericht/?blogpostid=911278080
http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/blog/bericht/?blogpostid=911278080
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Financiën

Financiële positie licht verbeterd

Hoewel het beeld per organisatie verschilt, lijkt het 
erop dat organisaties goed hebben ingespeeld op 
de vraaguitval. Daardoor is de situatie ten opzichte 
van vorig jaar iets verbeterd. Zo wordt aan huisves-
ting en personeel minder uitgegeven, per saldo is 
er zelfs sprake van 4,5 fte minder personeel per 
organisatie. Maar nog steeds zijn dit belangrijke 
kostenposten voor kinderopvangorganisaties: 17% 
van de totale uitgaven gaat naar huisvesting en 
70% naar personeelskosten. 
Alle kosten en baten doorberekend, is het netto 
resultaat van organisaties verbeterd maar nog altijd 
negatief. Het aantal failliete organisaties is in 2015 
iets minder hoog dan in 2014.

Een belangrijk onderdeel van het benchmarkonderzoek is de uitvraag van 
financiële gegevens. Uit de cijfers van de deelnemende organisaties blijkt dat 
de financiële positie ten opzichte van vorig jaar licht is verbeterd. De financiële 
situatie in de sector is echter nog steeds precair. In 2016 zou het herstel van 
de economie en het extra budget voor de kinderopvangtoeslag een impuls 
kunnen zijn voor verdere stabilisatie van de sector. 

2014 Norm

Solvabiliteit: de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Het geeft 
inzicht in hoeverre de organisatie aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen en in hoeverre de 
organisatie afhankelijk is van schuldeisers.

12,4% 20%

Rentabiliteit: verband tussen het financiële resultaat van de organisatie en de omzet. Zo wordt  
weer gegeven in hoeverre een organisatie in staat is haar kosten te beheersen en een goed financieel 
resultaat te behalen.

0,73% 10%

Liquiditeit: geeft weer in hoeverre de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar direct opeisbare 
verplichtingen te voldoen.

1,7% 1%

Financiële kengetallen 2014 in vergelijking met de norm

Een hoger inkomen voor 
moeders, betere school-
prestaties van kinderen  
en 1 miljard aan rendement 
per jaar. 

Dat zijn de 3 belangrijkste conclusies  
van SEO Economisch Onderzoek naar  
de waarde van kinderopvang voor onze 
maatschappij.

http://www.kinderopvang.nl
http://www.kinderopvang.nl
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Financiele gezondheid precair
Een belangrijke graadmeter voor financiële gezond-
heid is in hoeverre organisaties in staat zijn kosten 
te beheersen en aan langlopende en korte termijn 
verplichtingen te voldoen. Veel (vooral kleinere) 
kinderopvangorganisaties hebben daar nog steeds 
moeite mee en voldoen niet aan de gebruikelijke 
norm. Onder de respondenten voldoet maar een 
klein aantal organisaties aan beide voorwaarden. 
De groep die aan geen van de voorwaarden 
voldoet is licht afgenomen. 

Financierbaarheid sector

  2013 2014
Voldoet aan beide voorwaarden 0,7% 2,1%

Voldoet alleen aan solvabiliteit 57,2% 57,3%

Voldoet aan rentabiliteit 0,7% 2,1%

Voldoet aan geen van beide 
voorwaarden

41,4% 38,5%

Totaal 100,0% 100,0%

Nieuwe investeringen
De komende jaren komen er nieuwe investeringen 
aan, terwijl er geen rek meer zit in de lasten die 
organisaties kunnen dragen. Denk aan het invoeren 
van de ventilatie-eisen vanuit het Bouwbesluit 
en de ontwikkeling van Integrale Kindcentra. 
Maar ook het nieuwe financieringsstelsel dat per 
1 januari 2018 wordt beoogd. In deze plannen 
gaat de kinderopvangtoeslag niet meer naar de 
ouder maar via een uitvoeringsorganisatie naar 
de kinderopvangorganisatie. Dit systeem zal voor 
organisaties administratieve lasten en extra kosten 
met zich meebrengen. Ook zijn er zorgen dat 
organisaties later betaald krijgen waardoor,  
zoals blijkt uit het Brancherapport, organisaties  
in (ernstige) problemen kunnen raken. De sector 
heeft te weinig vet op de botten om de opvang  
van kinderen voor te financieren.

Position paper  
Directe Financiering:  
grote bezwaren voor  
ouders en ondernemers.

‘Kinderopvang heeft stabiel 
overheidsbeleid nodig’, 

aldus ING tijdens de hoorzitting over 
Directe Financiering.

http://www.kinderopvang.nl/standpunten/position-papers
http://www.twitter.com/BrancheKOV
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Kwaliteit

Kwaliteit onverminderd hoog op de agenda

Medewerkers bepalen voor een belangrijk deel 
de kwaliteit van de kinderopvang. In de kinderop-
vang is het verplicht om minimaal in het bezit te 
zijn van een MBO-diploma op het niveau SPW-3 (of 
gelijkwaardig). Veel organisaties kiezen ervoor om 
medewerkers met een opleiding SPW-4 of hoger 
aan te nemen; gemiddeld 33% van het totale aantal 
pedagogisch medewerkers is hoger opgeleid. Ook 
bij gastouderopvang geldt dat veel gastouders 
een hoger opleidingsniveau hebben dan wettelijk 
vereist is. In totaal heeft 55% van de gastouders 
van respondenten een opleiding op MBO3-niveau 
of hoger. 
Organisaties investeren bovendien veel in het 
kennisniveau. Tijdens jaarlijkse studiedagen en 
cursussen op maat wordt personeel getraind en 
ook het pedagogisch beleid wordt geregeld herijkt. 

Kwaliteit blijft een belangrijk onderwerp voor kinderopvangorganisaties. 
Veel organisaties besteden ondanks de vraaguitval structureel aandacht 
aan het verbeteren van de kwaliteit. Zij zien dit als een onderscheidend punt 
ten opzichte van andere organisaties. Ook sectorbreed is de branche in 
beweging.

Position paper  
Kwaliteits kader: basisset 
aan kwaliteitseisen én  
onder nemersvrijheid.

Verhoging pedagogische kwalificaties 2014
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Permanente aandacht voor nieuwe inzichten
Het toepassen van nieuwe (wetenschappelijke) 
inzichten staat in het opleidingsaanbod centraal. 
Kennis over kinderopvang ontwikkelt zich voort-
durend. Zo weten we steeds meer over de brein-
ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast stellen 
veranderingen in de samenleving andere eisen aan 
vaardigheden van kinderen, de beroepsbevolking 
van later. Voor alle (aankomend) professionals is 
het van belang bij te blijven op nieuwe inzichten in 
het vak en deze eigen te maken. Met het project 
permanente educatie wordt gekeken hoe de sector 
hier de komende jaren gezamenlijk invulling aan 
kan geven. Via e-learning modules en een website 
spijkeren pedagogisch medewerkers continue hun 
kennis en beroepsvaardigheden bij.

Transparant in kwaliteit
Daarnaast is op initiatief van Brancheorganisatie 
Kinderopvang een kwaliteitskader in  ontwikkeling. 
Met als doel kwaliteit zichtbaar maken en ruimte 
laten voor ondernemerschap en de wensen van 
ouders. De sector wordt zo transparanter en de 
regeldruk vermindert. Dit kader vormt bovendien 
de basis voor het Nieuwe Toezicht, waarin kwali-
teitseisen voor dagopvang en buitenschoolse 
opvang worden herijkt en het toezicht op een 
nieuwe wijze wordt vormgegeven.

http://www.kinderopvang.nl/standpunten/position-papers
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Vernieuwend aanbod
Ondernemers ontwikkelen een op maat gesneden 
aanbod dat recht doet aan de behoeften van 
ouders en kinderen in de lokale omgeving.  
Ze zoeken nieuwe mogelijkheden, innoveren en 
werken samen met onderwijs en ( jeugd)zorg en 
bieden steeds vaker peuterspeelzaalwerk en VVE 
aan. Met als resultaat volop diversiteit in de vormen 
van opvang. Zo is het aantal Brede Scholen fors 
toegenomen, van circa 1.100 Brede Scholen in 
2009 tot circa 2.500 Brede Scholen in 2015.  
In 2013 lag het aantal Integrale Kindcentra (IKC’s)  
op 353, naar schatting is dit aantal inmiddels  
opgelopen tot circa 500.

Gemiddeld aantal pedagogisch medewerkers 
met opleiding SPW4 of hoger per organisatie
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Position paper Nieuwe 
Toezicht: met minder regels 
meer kwaliteit.

‘Verschillende smaken, 
zelfde doel’. 

Blog van directeur Lex Staal over  
de diversiteit in de branche.

http://www.kinderopvang.nl/standpunten/position-papers
http://www.kinderopvang.nl/standpunten/position-papers
http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/blog


Toekomst

De weg naar herstel

De eerste tekenen van stabilisatie zijn er, maar de 
financiële situatie in de sector blijft zorgen baren. 
We zijn dan ook blij met de 290 miljoen euro voor 
de kinderopvangtoeslag die terug wordt gegeven 
aan de sector, als eerste stap naar herstel. Wel zal 
het nog een aantal jaren duren om weer op een 
financieel gezond niveau te komen. 

In die jaren zullen diverse ontwikkelingen veel 
van de sector vragen, zoals Directe Financiering, 
Nieuwe Toezicht, continue screening en personen-
register, Klachtrecht, Bouwbesluit en de harmoni-
satie van dagopvang en peuterspeelzalen. 

Tegelijkertijd bruist de sector onverminderd van 
ondernemerschap en innovatie. Er bloeien allerlei 
initiatieven, van een verregaande samenwer-
king met onderwijs of speciale programma’s voor 
kinderen in achterstandswijken, tot een sport bso 
of agrarische opvang. Ondernemers verrijken hun 
aanbod om zo goed mogelijk in te spelen op de 
behoeften van ouders en kinderen. 

Diversiteit biedt ouders de keuzevrijheid die zij 
willen én is de kracht van de kinderopvangsector.

Voorzitter Leo Houwen 
Directeur Lex Staal

Uit het Brancherapport Kinderopvang 2015 komt het beeld naar voren van een 
sector die langzaamaan weer kan bouwen aan de toekomst.

 9Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen



10  Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen



 11Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen



Brancheorganisatie Kinderopvang Zwarte Woud 2 • 3524 SJ Utrecht
telefoon (030) 756 9911 • web www.kinderopvang.nl




