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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken & Werkgelegenheid, 
 
In opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang (‘BK’), Branchevereniging 
Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK heeft Bureau Buitenhek in 2018 
onderzoek gedaan naar het verwachte kosteneffect van de aanpassing in de 
beroepskracht kind ratio (BKR) voor dagopvang.  
 
Om de ramingen van de praktijktoets te kunnen toetsen met de daadwerkelijke 
situatie in 2019 heeft de BK Bureau Buitenhek gevraagd de gerealiseerde 
kosteneffecten in 2019 te inventariseren. Daarmee wil de BK duidelijk krijgen of de 

compensatie in de toeslagregeling door het Rijk, de aanpassing van het maximum 
toeslagtarief, voldoende dekking biedt voor de extra kosten van de aangepaste BKR 
voor dagopvang. Aanvullend heeft de BK gevraagd om onderzoek te doen naar de 
verkooptarieven voor BSO en vast te stellen of de verruiming van de BKR heeft geleid 
tot lagere verkooptarieven. 
 
De BK heeft dinsdag 18 juni 2019 een grote Algemene Ledenvergadering over deze 
monitor. Wij bespreken deze monitor vanzelfsprekend eerst met onze leden. U 
ontvangt de monitor daarna zo spoedig mogelijk. Voor nu vast een aantal eerste 
conclusies: 
 

- Kosteneffect 2019: 6,9%  
- 2.1% hoger dan raming Rijk 2018: 4,7% 

 
Uit de Monitor 2019 blijkt dat de meeste aanbieders de werkelijke kosteneffecten niet 
volledig hebben doorberekend in het verkooptarief van 2019. Met name kleinschalige 

kinderopvang heeft de tarieven onvoldoende verhoogd om de extra kosten te dekken. 
Gelet op de beperkte winstmarges in de dagopvang (2.7% gemiddeld) kan dit 
betekenen dat de tarieven in 2020 en daarna door het merendeel van de aanbieders 
extra geïndexeerd worden om het oplopende dekkingstekort te financieren. 

 
Kosteneffecten bij kleinschalige kinderopvang het groots 8.4 %  
De Monitor 2019 laat zien dat alle aanbieders een kosteneffect ervaren van de nieuwe 
BKR. 86% van de leden van BK, ruim 800 aanbieders, ervaren het grootste 
kosteneffect van de nieuwe BKR. 
   
Tariefaanpassing Dagopvang 
De aanname van het Rijk dat aanscherping van de BKR zou leiden tot een verhoging 
van de dagopvang tarieven in 2019 met gemiddeld 7,7% wordt niet gerealiseerd. De 
gemiddelde tariefstijging voor dagopvang bedraagt 8,6% in 2019. 
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Tariefaanpassing BSO  
Ook de aanname dat verruiming van de BKR bij de BSO zou leiden tot een verlaging 
(-0,9%) van de verkooptarieven in 2019 is niet uitgekomen. De gemiddelde 
tariefstijging voor BSO bedraagt in 2019 1,8%. 
 
Tariefaanpassing dagopvang en BSO dekt kosteneffect niet 
Het gemiddelde dekkingstekort voor de kosteneffecten van de dagopvang bedraagt 
3,8%. 
 
Merendeel verkooptarieven dagopvang en BSO boven toeslagtarief  
Uit de steekproef blijkt dat 65% van het dagopvang aanbod in 2019 hoger geprijsd is 

dan het maximum toeslagtarief en 87 % van de BSO. In 2018 was nog 44% van het 
dagopvang aanbod hoger geprijsd dan het maximum toeslagtarief en 73% van de 
BSO. Het aandeel huishoudens met kinderen dat meer betaalt dan het maximum te 
vergoeden tarief van de toeslagregeling stijgt. 
 
 
Hoogachtend, 

 

   
Felix Rottenberg  Magda Heijtel 
Voorzitter   Directeur 
 

  


