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de kinderen zijn, wanneer zij willen werken, veelal
aangewezen op hulp van anderen wat hetreft de opvang van bun kinderen. In dit artikel wordt een aantal
mogelijkhedenvan kinderopvang besproken. Aangegeven wordt in welke mate deze mogelijkhedenbeschikbaar zijn en of ze de ouders in staat stellen een halve of hele baan te hebben. Van twee mogelijkheden,die aan'
de laatste voorwaarde voldoen, worden tevens de kosten berekend. Het artikel wordt besloten met enice

Mothers and single fathers with pre-school children depend on individual help from others, when tPtcg.ha\rt
(or want) a job. In this article some public nursery facilities are discussed. The article deals with the.
availability of nursery centres in the Netherlands and the question in how far existing nurseries enable the
parent($ to take a half- or a fulltime job. For both cases the costs are computed as well. The article is'
concluded with some consideration concerning the current situation and the future.

Het te verzorgen hebben van kleine kinderen betekent een verlies van bewegingsvrijheid voor beide ouders, vooral voor de vrouw. Hoewel de opvattingen met betrekking tot de rol van man en vrouw in het gezin aan het veranderen zijn, overheerst in onze maatschappij toch nog steeds d e opvatting dat vrouwen geschikter
zijn om kleine .kinderen op te voeden dan mannen. Veel vrouwen, die in de beginperiode van hun huwelijk een baan hebben, houden daar met de geboorte van het

kinderen bleek dat 57% van de vrouwen zonder baan we1 een werkkring
wil hebben. De animo verschilt per leeftijdskategorie en opleidingsnivo. V
wen in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar ambieert 63% een werkliring; j

; MEYER,
1977, p. 10'0, 101).
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duidelijk toegenorrmen.

13,18en 25
was. Voor de 35 tot 49 jarige moeders zijn de evereemkomstip~pep6&~t~lf3es
(C.B.S., 1978, p. 57).
Ook voor alleenstaande ouders met afhankelijke kinderen kunnen de in het vowgaande genoemde motieven gelden om een werkkring buitenshuis te (willen) hebben.
In 1971 waren er naar schatting ruim 100.000 alleenstaande ouders. Voor bijna 90%
waren dit vrouwen. Sinds 1971 is het aantal onvolledige gezinnen sterk toegenomen,
enerzijds door de veranderendieopvattingenover huwelijk en andere samenlevingsvormen, anderzijds door de wijziging van het echtscheidingsrecht in 1971, waarna het
aantal echtscheidingen meer dan verdubbeld is. Daarnaast kiest een groeiend aantal
vrouwen (en oek mannen) bewust voor alleenstaand ouderschap.
Het feit, dat alleenstaande ouderd in grote meerderheid vrouwen zijn, is illustratjef
voor de verdeling van de rollen in onze maatschappij. Het alleenstaand-vaderschap
wordt vrijwel uitsluitend bij overlijden van de echtgenote veroorzaakt. Bij echtscheiding en onwettige geboorte is het bijna altijd de vrouw die de kinderen bij zich houdt.

rzorging en opvang van hun kind(eren) tijdens hun afwezigheid.
(onvolledig) gezin met kleine kinderen een potentiele gebruiker
De eisen, die men aan een kirdercentrum stelt, zullen voor
la1 andere zijn dan voor niet-werkende ouders. Hoe groot de
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Wanneea ouders werken, moeten met name de niet-schoolgaande kinderen worden
~ verschillende manieren gebeuren, zowel thuis
opgevangen en verzorgd. Dit k a op
bijvoorbeeld door familie, buren of betaalde hulp, als buitenshuis in een van de velen
typen kindercentra.
A11wn wanneer e n van beide ouders of de alleenstaande ouder parttime werkt, zal
s mogelijk zijn een of meer personen uit familie- enlof' vriendenkrlng in te
n bij de opvang van het kind of de kinderen. Dit type kinderopvang gebeurt
zonder dat daarvoos betaling plaatsvindt. Men past als wederdienst ook op
van de anderen zodat allen in staat zijn een gedeeltelijkewerkkring te hebben,
vert een andere wederdienst.
Aan deze vorm van kinderopvang zal hier verder geen aandacht worden besteed
(ook al zal het een grote groep gezinnen betreffen) omdat:
a. men op deze wljze niet in staat gesteld wordt een volledige werkkring te nemen;
b. men afhankelijk blijft van de goedheid en beschikbaarheid van anderen, hetgeen een
wankele basis vormt voor de kontinui'teit van de werkkring en de planning van een
eventuele karriere.
Een tweede groep opvangrnogelijkheden waaraan weinig aandacht besteed zal
den, is de groep kindercentra zonder overhe~dssubsidie.Er zijn te weinig gegevens over
gevonden wat betreft omvang, voorkomen en kosten om in algemene zin iets te kunnen
zeggen over de geschiktheid voor werkende ouders. Tot deze groep behoren de
bedrijfskrkches en de partikuliere speelzalen.
In 1974 bleek slechts bij 6% van de werkende moeders een bedrijfskrkche op het werk
aanwezig te zijn. 55% van deze moeders wenste toen een kinderopvang op hun werk
(MEYER,
1977, p. 102). De Werkgemeenschap Kindercentra Nederland schat dat er
momenteel slechts ca. 25 bedrijfskrkches zijn; deze zijn voornamelijk te vinden in het
westen van het land bij ziekenhuizen, universiteiten en dergelijke. Over partikuliere
initiatieven is heel weinig bekend. Incidenteel wordt in de media aandacht geschonken
aan oplossingen, die groepen partikulieren hebben gevonden voor de opvang van hun
kinderen wanneer zijzelf werken. Enige voorbeelden hiervan zijn de Stichting Experimentele Kresj Het Breed in Amsterdam-Noord (Margriet, 26 sept. 1980) en de totaalkrtche De Toekomstbouwers in Rotterdam die echter deels door de overheid gesubsidieerd wordt (Denken en Doen, sept. 1980).
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Over de kindercentra met overheidssubsidie is meer informatie beschikbaar, met name
uit de publikatie Kindercentra 1977 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en uit
mededelingen van de Werkgemeenschap Kindercentra Nederland.
Tussen de kindercentra met subsidie bestaan een aantal verschillen - onder meer in
het aantal openingsuren - op grond waarvan de volgende typen kunnen worden
onderscheiden :
maximaal vier maal per week ten hoogste vier uur per
peuterzaal:
werkdag geopend voor steeds dezelfde kinderen (ca. 87%
van de centra);
ochtend- of middagklas: elke morgen of middag geopend voor 'dezelfde kindereflj
minimaal vijf keer per week (ca. 6% van de centra);, '"1
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kinderdagverblijf:

halve-dagverblijf :
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per werkdag mznimaal acht aaneengesloten uren geopend
(ca. 5% van de centra);
's morgens en 's middags geopend voor dezelfde klnder
zoals de kleuterschool (ca. 1% van de centra);
per werkdag meer dan vier uur maar minder dan acht uur
aaneengesloten geopend (ca. 1% van de centra).

De kindercentra worden met name bezocht poor drie- (63%) en twee-jarigen (29%); de
1,2% nul- en Cenjarigen gaan voornamelijk naar een kinderdagverblijf. De vier- en
vijfjarigen maken 7% van het aantal ingeschreven kinderen uit. Kinderen van deze
leeftijd bezoeken over het algemeen a1 de kleuterschool (C.B.S., 1977).
De kindercentra blijken niet gelljkmatig over het gehele land verspreid te zgn.
Gerelateerd aan het aantal twee- en driejarigen (die 90% van het aantal kinderen in de
centra vormen) vindt met het grootste aantal centra in Noord Holland, Zeeland en
Limburg. Tevens blijkt het aanbod groter in steden met een inwonertal > 100.000en in
plattelandsgemeenten.
In de grote steden ( > 100.000 inwoners) is het aanbod van kmdercentra bovendien
gevarieerder (C.B.S., 1977, tabel 1 en 2).
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(bijlage 1). 1De bijdragen per jaar variZrm d e r h a k
- f 66 tot f 1507 voor ken kind en halve dagen,
-f 121 tot f 3003 voor &
ni kind en M e chgen,
- f 132totf
-F242totf 3 124 voor twee kinderen en hek dagm.
Uit tabel
minimumloon verdienen, de ouderbijdrage a1 maximal is. k z e memt daa a.22%
van het door de vrouw verdiende extra inknmen (netto f 13.708) in beslag. Verdient
de vrouw meer dan het minimumloon dan aaE dit peremtap lager zijn.
Bij een halve werkweek van de vrouw en minirnumlclon is de ouderbijdrage
aanzienlijk lager, omdat zowel het gezinsinkomen lager als de verbltJfsdunr van de
kinderen korter is. De bijdrage bedraagt echter nog altijd ca. 12% van het inkomen van
de vrouw (netto f 7.600). Verdient de vrouw meer dan het minimumloon maar minder
dan ca. f 12.300 (dit is de aanvulling tot het inkomen waarbij de ouderbijdrage
maximaal is), dan neemt ook de ouderbijdrage toe; het percentage blijft echter ca.
12%. Verdient de man echter meer dan het m~nimumloon,dan zal de kinderopvang, die
de extra verdiensten van de vrouw mogelijk maakt, een groter deel van die verd~ensten
in beslag nemen en we1 maximaal20%.
In alle genoemde gevallen blijft echter een zodanig deel van het door de vrouw
verdiende extra inkomen over, dat dit in een redelijke verhouding tot het werk staat.
Ook voor alleenstaande ouders en echtparen, waarvan maar een ouder werkt,
kunnen dergelijke berekeningen worden gemaakt. Dit wordt hier echter niet verder
uitgewerkt.
Zoals gezegd, ontvangt een kinderdagverlijf subsidie van de overheid. Tabel 2 geeft
een globaal beeld hoe de ouderbijdrage en de overheidssubsidie zich tot elkaar verhouden. In 1976 werd van de uitgaven per kind in het kinderdagverblijf slechts 30%
door de ouderbijdrage gedekt. De rest was afkomstig uit subsidies van gemeente en
rijk. Nu zal de situatie waarschijnlijk weinig anders zip.
Uit het voorgaande blijkt dat zelfs de meest betalende ouders niet zelf geheel de kosten
van het verblijf van hun kind in het kinderdagverblijf betalen. Dit geldt nog veel sterker
wanneer meer kinderen uit een gezin in het kindercentrum verblijven. Hier is dus
duidelijk sprake van inkomensoverdracht die ten goede komt aan - a1 of niet werkende
- ouders, die hun kinderen naar een kinderdagverblijf laten gaan.
Wie maken er nu gebruik van een kinderdagverblijf? Met andere woorden aan wie
komt deze inkomensoverdracht ten goede? Uit verschillende studies blijkt dat werTabel 2. lnkomsten per kind in een kinderdagverblijr(l976) in guldens per jaar
Inkomsten

k~nderda~verblijven
in d e mirvderhejd zljnin dus voor velen niet tot de mog&jkheden
khoren.
Van de gebruiksters noemt 36% als reden om van een kindercentrum gebruik te
maken, dat zy kunnen gaan werken. Aangezien de inkomensgrens voor de maximum
ouderbijdrage vrij laag ligt, het veelal ouders uit de hogere welstandsklassen zljn die
gebruik maken van de kindercentra en de ouders gemiddeld slechts 30% van de
opvangkosten van hun kind zelf betalen, kan worden gesteld, dat het niet irreeel zou
zijn de inkomensgrens voor de maximale ouderbijdrage drastisch te verhogen. Verder
is ket de vraag of hetjuist is dat de bijdrage voor een tweede kind uit het gezin niet hoger
dan f 121 is. Gemiddeld kost de opvang van het tweede kind ook ca. f 3000 perjaar!
Een herziening van het ouderbijdragensysteem op beide genoemde punten zou
kunnen leiden tot een verruiming van het aanbod van kinderdagverblijven, de duurste
maar ook de meeste mogelijkheden biedende kindercentra, aangezien met een zelfde
bedrag aan subsidie dan meer centra gesubsidieerd zouden kunnen worden.
Verzorging thuis

Wordt gekozen voor verzorging van ten of meer kinderen thuis dan zal in de meeste
gevallen betaalde hulp moeten worden aangetrokken. Aangezien deze hulp naast de
verzorging van de kinderen vaak ook enige huishoudelijke taken zal (moeten) verrichten, is haar werk te vergelijken met dat van een uitwonende huishondster. De
kosten van deze vorm van kinderopvang voor hele of halve dagen zijn daarom gelijk
gesteld aan de loonkosten van een uitwonend huishoudster.
Een huishoudster van 23 jaar of ouder met een volledige werkweek dient tenminste
het minimumloon te ontvangen. Is zij tussen 16 en 23jaar oud, dan heeft zij recht op het
minimumjeugdloon behorend bij haar leeftijd. De loonkosten zijn berekend bij een
volledige werkweek en een halve werkweek, zowel op basis van het minimumloon als
het minimumjeugdloon van een 19-jarige2, beide in 1979, inklusief vakantietoeslag,
verminderd met het bedrag voor kost en vermeerderd met de werkgeverslasten3. De
loonkosten zijn weergegeven in tabel 3.
De kosten van kinderopvang thuis liggen aanzienlijk hoger dan de (maximale)

werkt dan dus puur voor baar plezier!
Een ander knelpunt in deze vorm van kiaderopvang is
werkweek van cfe hulg. Wanneer man en vrauw Mde etrn volP
zij be~de,inklusief lukhpauze en restid, aanziedijk h
huis. Om toch aan kinderovvanz zedurende 40 uur voldoende te Prebben zal isf eci~van
h i d e ouders zijn/haar baan moeten terugbrengen tot 4 dagen per week, of een segehg
moeten worden getroffen met h h u l p van glijdende werktijden. Werkt de hulp van 9 tot
17uur dan kunnen de ouders bijvoorbeeldvan 7.30 tot 17 uur, resg. van 9 tot 18.30 uur
afwezig zijn.
Een derde probleem is dat men zijn vrijheid om te werken in handen legt van Cin
persoon: bij vakantie, ziekte of vertrek van de hulp komt men eerder voor problemente
staan dan wanneer men gebruik maakt van een kindercentrum.
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Konklusie
Momenteel is het zo dat moeders of alleenstaande ouders, ale wlllen werken, veelal
individueel een oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kind(eren) en zo'n
oplossing is er eigenlijk alleen wanneer men een vrij beroep heeft, thuis werkt of
voldoende geld verdient om zich thuis te laten vervangen. De bestaande, georganiseerde opvangmogelijkheden zijn immers onvoldoende kwa aantal, regionale spreidingen aansluiting op de behoeften van werkende ouders. Met betrekking totdit laatste
punt geldt met name dat ze te weinig uren aaneengesloten zijn geopend. Dit komt
omdat de ontwikkeling in de kindercentra tot op heden, ondanks de veranderende
rolopvattingen binnen het gezin, vrijwel geheel gericht geweest is op de voordelen voor
het kind.
Werkende ouders zouden gebaat zijn bij een uitbreiding van met name het aantal
kinderdagverblijven en halve-dagverblijven, aangezien deze beide typen centra per dag
voldoende uren achtereen geopend zijn om het hebben van een (gedeeltelijke) baan
mogelijk te maken. Volgens de huidige bijdrage-regeling kosten deze centra de gemeenschap echter veel geld. Dit geld komt bovendien grotendeels terecht bij de hogere
welstandsklassen. Een en ander zou pleiten voor een uitbreiding van de
ouderbijdrageregelingtot inkomens boven f 27.900 :gezinnen met inkomens boven deze
grens kunnen best meer opbrengen dan de nu van hen gevraagde f 1500 off 3000.
Het is illustratief de kosten van kinderopvang te vergelijken met de uitgaven die
ouders gemiddeld voor hun kinderen doen (DEZEEUW,1980). Herberekening van de
resultaten op het nivo van 1979leert dat bij een netto inkomen van ca. f 28.000 voor een
kind ca. f 2800 wordt uitgegeven. Voor twee kinderen is dit ca. f 52004. De
ouderbijdrage voor ken resp. twee kinderen in een kinderdagverblijf bedragen in
dezelfde inkomensgroep f 3000 resp. f 3124.
Bij minimumloon zijn de uitgaven voor bbn en twee kinderen f 2260 resp. f 4180. De
overeenkomstige ouderbijdragen zijn f 121 en f 242.
De hoge kosten voor de maatschappij van kinderopvang in kinderdagverblijven kan
ook; e n reden zijn om naar andere, goedkopere alternatieven van kinderopvang te
.@ekeh. Voorbeelden zijn a1genoemd onder de partikuliere alternatieven. Gedacht kan
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m~nderdan 1300
1m0-1324
1325-1 349
1350-1374
1375-1 399
1400-1 424
1425-1449
1450-1 474
1475-1499
3500-1524
1525-1549
1550-1 574
1575-1 599
1600-1624
1625-1649
1650-1674
1675-1699

IP
36
27
33
38
43
48
54
59
64
69
75
81
86
92
100

1725-1749
14
17
19
22
24
27
%
I
32
35
38
41
43
46
50

1775-1B9
181DO-1824
182W874
1875-1924
L9254974
1975-2024
2025-2074
207ML24
2125-2174
21 75-2224
2225-2274
2275-2324
2325 en h o s t

!
193
M7
219
233
247
260
273
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1101
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124
131)
137

* Netto inkomen van man en vrouw mmus klnderbljslag en eventueel verxhuldlgde premie op maandbasis
van vrijwllllge nekenfondsverzekemg e q zlektekostenvel-zekerlng
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