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In zogenoemde ouderparticipatiecrèches (opc’s) wordt de opvang door de ouders van de kinderen
zelf verzorgd, waarbij zij onbezoldigd dagdelen opvang draaien. De opc’s worden door participerende
ouders gerund en zij fungeren zelf als pedagogisch medewerker. Binnen deze vorm kan meestal niet
worden voldaan aan de Wko kwaliteitseisen t.a.v. de opleidingseis voor beroepskrachten en aan het
vaste gezichten criterium. Gemeenten hebben dit vele jaren gedoogd in hun handhavingsbeleid,
waardoor ouders wel kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.
Om aan deze gedoogconstructie een eind te maken, lag er in de zomer van 2019 een concept
wetsvoorstel klaar waarmee ouderparticipatiecrèches als opvangvorm worden geformaliseerd
binnen de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen hiervoor vrijstelling van de opleidingseis voor
beroepskrachten en het vaste gezichten criterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het
Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, die niet
aansluit bij de visie op kwaliteit waar wij voor staan. Wij onderschrijven dan ook van harte de reactie
zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang die verwoord heeft. Het verschil tussen professionele
kinderopvang en opvang door ouders, wordt gemaakt door de kwaliteit van degene die het vak
uitoefent. De pedagogisch medewerker is opgeleid in dit vak wat binnen de praktijk voortdurend
verder ontwikkeld wordt. Hij of zij levert dagelijks vanuit zijn/haar professionele expertise een
bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het (jonge) kind, aanvullend aan de opvoeding
door ouders.
Er zijn in Nederland momenteel zeven opc’s waar ongeveer 120 kinderen dagelijks worden
opgevangen. Ouderparticipatiecrèches bestaan al zo’n 40 jaar in Nederland en hun aantal lijkt al
tijden gestabiliseerd rond die zeven stuks. Onze verwachting is dat er altijd ouders zullen zijn die deze
vorm van opvang verkiezen boven de professionele opvang. Gezien het geringe aantal opc’s en
kinderen die hier naartoe gaan, en het feit dat deze aantallen al jaren gestabiliseerd lijken te zijn,
zullen wij onze inspanningen vanuit de BMK niet proactief richten op zaken aangaande deze
marginale vorm van opvang.
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