Motie Behoud kinderopvangtoeslag ouderparticipatiecrèches (OPC’s)
Deze motie is ingediend door Robbert Thijssen (lid PvdA Utrecht) en wordt gesteund door
Marleen Haage (fractievoorzitter PvdA Utrecht) en Lou Repetur (voorzitter PvdA Utrecht).
Het Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 14 en 15 januari 2017 te Utrecht,
Constaterende dat:





















Ouderparticipatiecrèches (OPC’s), zijnde kinderdagverblijven volledig gerund door de
ouders (onbezoldigd), al vele jaren (soms al 40 jaar) naar volle tevredenheid van ouders,
kinderen en toezichthouder uitstekende kinderopvang bieden;
De kwaliteit van OPC’s geborgd wordt doordat in OPC’s maximale transparantie naar
ouders en volledige zeggenschap van ouders is, waardoor de belangen van ouders en
kinderopvangorganisatie samenvallen;
Recent wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang
Onderzoek (NCKO) (in opdracht van het ministerie van SZW) heeft aangetoond dat de 7
bestaande OPC’s pedagogische kwaliteit leveren die gemiddeld zelfs hoger is dan in de
reguliere commerciële kinderopvang;
Een van deze bestaande OPC’s pas in 2011 in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is opgericht
en dus nu op kwaliteit al beter presenteerde dan het landelijk gemiddelde;
Ook in andere gemeenten in Nederland talloze ouders geïnteresseerd zijn in dit concept
voor kinderopvang;
OPC’s naast betere kwaliteit en maximale ouderbetrokkenheid ook zorgen voor
maatschappelijke meerwaarde en nieuwe sociale netwerken in wijken;
OPC’s door hun lagere uurtarief de Nederlandse staat fors minder aan
kinderopvangtoeslag kosten (10% van de kinderopvang in Nederland via OPC’s zou de
overheid 130 miljoen per jaar besparen aan kinderopvangtoeslag);
OPC’s, vanwege de aard van het concept, aan (slechts) 2 van de 79 wettelijke
middelvoorschriften uit de Wet Kinderopvang onmogelijk kunnen voldoen (opleidingseis
voor medewerkers en de vaste-gezichtenregel);
De GG&GD en gemeente Utrecht met de OPC’s een prima werkbaar en handhaafbaar
alternatief kwaliteitskader voor deze 2 wettelijke eisen heeft ontwikkeld om zo het
achterliggende doel van deze 2 middelvoorschriften (pedagogische kwaliteit en sociaalemotionele veiligheid) te borgen;
De regering op basis van dit wetenschappelijke onderzoek nu toch voorstelt om het al
jaren bestaande recht op toeslag voor OPC-ouders te beperken tot een gedeeltelijke
kinderopvangtoeslag voor alleen ouders in de 7 bestaande OPC’s;
De regering daarmee een verdere verspreiding van dit bewezen kwalitatief sterke concept
van kinderopvang de facto onmogelijk wil maken door ouders die een nieuwe OPC willen
oprichten het recht op kinderopvangtoeslag te gaan ontnemen;
De regering zich hierbij laat leiden door risico-denken en wantrouwen jegens
ouders/burgers en zich verschuilt achter argumenten als extra regeldruk (voor wie?), meer
fraudegevoeligheid (nooit incidenten en prima op te lossen via accountantscontrole), geen
alternatief kwaliteitskader mogelijk (volgens GG&GD en gemeente Utrecht dus wel) en het
‘risico’ dat er OPC’s in achterstandsbuurten en/of met laagopgeleide ouders ontstaan (1
OPC is 6 jaar geleden gestart in Kanaleneiland in Utrecht);



De regering daarmee ouders (en helemaal de laagopgeleide ouders en die in
achterstandswijken) tekort doet en andere ouders in Nederland de mogelijkheid ontneemt
om op deze manier betrokken te zijn bij de kinderopvang van hun eigen kinderen;
 OPC's, bestaande en nieuwe, zonder recht op kinderopvangtoeslag voor ouders duurder
zijn dan de reguliere commerciële kinderopvang en er daardoor geen gelijk speelveld is;
 Als dit kabinetsplan wordt aangenomen, er dus geen nieuwe OPC´s meer bij zullen komen
in Nederland en de bestaande OPC’s met een ingeperkt recht op toeslag worden ‘gestraft’
voor hun hogere kwaliteit en lagere kosten.
overwegende dat:


OPC’s goed aansluiten bij het door het PvdA-congres aangenomen rapport ‘Politiek van
Waarde’ waarin o.a. staat: “Als mensen zich verenigen krijgen ze meer grip op het eigen
leven. De overheid moet deze zelforganisatie niet ondermijnen, maar bevorderen.” en
“Geef ruimte aan burgers die zich verenigen en een publieke taak op zich nemen.”;
 OPC’s goed aansluiten bij de door de regering uitgedragen visie op de
participatiesamenleving waarin de regering “ruimte wil bieden voor deze kracht van
mensen en voorkomen dat de overheid eigen initiatieven en mogelijkheden van mensen in
de kiem smoort”;
 OPC’s goed aansluiten bij het PvdA-verkiezingsprogramma waarin o.a. staat: “Het is de
taak van de overheid en de publieke sector om burgers die actief willen zijn bij te staan” en
“Wij willen binnen de publieke sector principieel ruimte creëren voor burgerinitiatief in de
vorm van zelforganisatie”;
 OPC’s uitstekend bijdragen aan “een verbonden samenleving die gekenmerkt wordt door
zekerheid, zeggenschap en vertrouwen”.
en roept de fractie van de PvdA in de Tweede en Eerste Kamer op:
 Het voortbestaan van het concept van OPC’s te waarborgen door het recht op
kinderopvangtoeslag voor ouders bij zowel de bestaande 7 OPC’s als ook bij eventuele
nieuwe OPC’s ongewijzigd cq. in stand te laten;
 Daarmee OPC’s als volwaardige vorm van kinderopvang, met haar hoge pedagogische
kwaliteit en andere maatschappelijke meerwaarde, in de wet te erkennen en een
toekomst te bieden;
 Daarmee dit concept voor meer ouders in meer wijken, dorpen en steden in Nederland
toegankelijk te maken;
 De regering te kennen te geven voorstellen die aan deze motie geen of slechts ten dele
recht doen niet te zullen steunen.
Toelichting actuele motie:
Op 2 december j.l. heeft de regering een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de
toekomst van de ouderparticipatiecrèches (OPC’s) alsmede een onderzoek naar de
pedagogische kwaliteit van OPC’s. Het voorstel van de regering wordt tijdens het volgende
AO Kinderopvang op 16 februari a.s. besproken met de Tweede Kamer.
Een eerdere motie m.b.t. behoud kinderopvangtoeslag voor OPC’s is tijdens de Politieke
Ledenraad van 19 september 2015 aangehouden.

