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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Ouders met een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning kunnen onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wanneer zij hun kind(eren) in een 

EU-, EER-land, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland laten opvangen. Een van deze 

voorwaarden is dat de betreffende kinderopvangvoorziening is opgenomen in het Register 

Buitenlandse Kinderopvang (RBK). Dit register wordt door DUO beheerd in opdracht van het 

ministerie van SZW. Daarbij dienen ouders – wanneer een kinderopvangvoorziening nog niet 

geregistreerd staat – voor een opname in het register aan te tonen dat een buitenlandse 

kinderopvangvoorziening naar aard en strekking overeenkomt met de kwaliteitseisen die in 

Nederland gelden.  

 

Om DUO te ondersteunen bij het beoordelen van aanvragen voor opname van 

kinderopvangvoorzieningen in het RBK, zijn in de afgelopen jaren enkele onderzoeken gedaan 

naar de kwaliteit van de kinderopvang in 34 landen. Het laatste rapport dateert uit 2018. In deze 

onderzoeken is nagegaan welke vormen van kinderopvang in deze landen overeenkomen met 

vormen zoals we die in Nederland kennen en – als dit het geval is – in hoeverre de kwaliteit van 

deze voorzieningen naar aard en strekking vergelijkbaar is met de kwaliteitseisen die in Nederland 

voor deze vormen van kinderopvang gelden.  

 

Net als in ons land is ook (de regelgeving voor) de kinderopvang in andere landen aan 

veranderingen onderhevig. Dit betekent dat eerder verzamelde informatie over de 

vergelijkbaarheid van buitenlandse kinderopvangvoorzieningen met de Nederlandse 

kinderopvang een beperkte ‘houdbaarheidsdatum’ heeft. Voor DUO is dit aanleiding om de 

informatie uit de eerdere onderzoeken te laten actualiseren. Bureau Bartels heeft deze 

actualisatieslag in de periode maart – september 2022 uitgevoerd.  

 

1.2 Leeswijzer 

In deze rapportage presenteren we de uitkomsten van deze ‘actualisatieslag’. Hierbij brengen we 

voor alle 34 EU-/EER-landen (inclusief Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) de huidige situatie 

in beeld. Voor bijna elk land hebben we een of meerdere landenexperts gesproken en/of 

schriftelijk contact met hen gehad (zie bijlage I). Daarnaast is deskresearch verricht op basis van 

materiaal dat vanuit deze experts is aangereikt. Door deze verschillende vormen van onderzoek 

is inzicht verkregen in de actuele kenmerken van de kinderopvangvoorzieningen in deze landen – 

uitgesplitst naar dagopvang en, voor zover aanwezig, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang.  

 

Voor deze typen kinderopvangvoorzieningen hebben we in samenspraak met DUO een aantal 

vorm- en kwaliteitskenmerken via de landenexperts getoetst. Naast de kwaliteitskenmerken die 

ook al in het rapport uit 2018 in beeld zijn gebracht, heeft DUO verzocht over een aantal 

aanvullende kenmerken informatie te verzamelen.  

 

Een eerste aanvullend kenmerk betreft de vraag of er in het betreffende land een openbaar, 

(landelijk) digitaal register bestaat waarin alle geregistreerde kinderopvangorganisaties/ 
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gastouders zijn opgenomen (vergelijkbaar met het LRK in Nederland). In het verleden moest de 

registratie van een kinderopvangorganisatie in het betreffende land altijd aan DUO worden 

aangetoond door een ‘bewijsstuk’ te overleggen. DUO heeft gemerkt dat het overleggen van een 

papieren bewijsstuk niet altijd meer mogelijk is, omdat bepaalde landen alleen nog werken met 

een digitaal register. Daarnaast geldt dat het voor DUO ook gewoon handig kan zijn als zij zelf 

eenvoudig een registratie kunnen controleren via een dergelijk digitaal register (ook in de gevallen 

dat er nog wel een papieren bewijsstuk overlegd zou kunnen worden). Voor elk land zijn we 

daarom nagegaan of een dergelijk digitaal en openbaar te raadplegen register bestaat.  

 

Een tweede aanvullende vraag heeft betrekking op de openingstijden van de 

kinderopvangorganisaties en dan met name de vraag of de opvang gedurende een langere 

periode in het jaar gesloten is (bijvoorbeeld de zomermaanden). Als dit laatste het geval is wil 

DUO graag weten of dit komt omdat de vorm van opvang deel uitmaakt van het schoolsysteem 

(en dus minder gericht op jaarronde opvang) of omdat het past in de manier waarop de 

samenleving in het betreffende land is ingericht (bijvoorbeeld standaard sluiting van alle 

openbare voorzieningen gedurende de zomermaanden).  

 

Een derde vraag heeft specifiek betrekking op de gastouderopvang. De vraag die DUO heeft 

gesteld is of er in de landen gastouderbureaus bestaan die in opzet en aard vergelijkbaar zijn met 

die in Nederland. Dat wil zeggen ‘overkoepelende’ organisaties die zich bezig houden met 

facturatie, bemiddeling (gastouder-vraagouder), contracten en bijvoorbeeld training. In 

Nederland is het voor gastouders verplicht om zich bij een dergelijke gastouderbureau aan te 

sluiten. Om te kunnen bepalen of deze eis ook aan buitenlandse gastouders gesteld moet worden, 

is het belangrijk inzicht te hebben in het al of niet bestaan van gastouderbureaus in de 

verschillende Europese landen.  

 

Als laatste aanvulling is gevraagd om in kaart te brengen welke relevante beleidsontwikkelingen 

voorzien zijn voor de nabije toekomst. Dit is belangrijk om zeker te weten dat de verzamelde 

informatie ook voor de komende jaren de juiste situatie omschrijft. Als nu al duidelijk is dat de 

situatie in de komende jaren zal veranderen weet DUO dat ze alert moeten zijn en/of aanvullende 

informatie over het specifieke land moeten verzamelen.  

 

Naast de aanvullende informatievragen wijkt de opzet van deze rapportage nog op een ander 

punt af van de eerdere rapportage uit 2018. In het rapport van 2018 is (met een kleurencodering) 

vastgesteld op welke punten buitenlandse kinderopvangvoorzieningen (grotendeels) 

overeenkomen met dan wel afwijken van de Nederlandse situatie. In 2022 heeft DUO het verzoek 

aan Bureau Bartels gedaan om vervolgens ook concreet te bepalen of de betreffende vorm van 

kinderopvang in het betreffende land goedgekeurd (komt voldoende overeen met de 

Nederlandse situatie) of afgekeurd (komt onvoldoende overeen met de Nederlandse situatie) 

moet worden.  

 

Om dit oordeel te kunnen vellen hebben we – in samenspraak met DUO – toetsingskaders 

ontwikkeld (voor de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang). Deze zijn 

opgenomen in bijlage II. Voor elk van de opvangvormen zijn 4 kwaliteitscriteria benoemd. Voor 

elk van deze criteria wordt bekeken of de situatie voldoende vergelijkbaar is met de Nederlandse 

situatie (deze krijgen een groen ‘vinkje’) of dat de situatie teveel afwijkt (deze krijgen dan een rood 

kruis). Op basis van de vier beoordelingen (kruisjes of vinkjes) wordt vervolgens bepaald of de 

vorm van kinderopvang moet worden goedgekeurd of afgekeurd. De weging daarbij is als volgt: 
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er mag maximaal op 1 criterium worden afgeweken. Wanneer er op 1 punt wordt afgeweken, dan 

wordt per geval bepaald hoe ernstig deze afwijking is. Als er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage 

hoeft te worden betaald door ouders , wordt de vorm direct afgekeurd1. Voor een grote afwijking 

van de BKR (meer dan 25%) of het in het geheel niet vaststellen van een BKR geldt hetzelfde2. Bij 

bijvoorbeeld een afwijking van de opleidingseisen kan soms toch worden bepaald dat een vorm 

wordt goedgekeurd. De overweging die daaraan ten grondslag ligt wordt daarbij steeds duidelijk 

weergegeven.  

 

In het rapport zijn per land en per kinderopvangvorm deze beoordeling en de aanvullende 

informatie in een overzichtelijk schema weergegeven. Hierbij starten we met België en eindigen, 

in alfabetische volgorde met Zwitserland. Naast de gepresenteerde uitkomsten in de 

voornoemde schema´s is waar noodzakelijk ook een korte toelichting opgenomen om bepaalde 

onderzoeksuitkomsten nader te duiden. 

 

Voor 5 landen3 is het – ook na vele inspanningen – niet gelukt een contactpersoon te vinden die 

ons (in een gesprek en/of schriftelijk) van informatie kon voorzien. Voor deze landen hebben we – 

via uitvoerig deskresearch – onderzocht in hoeverre de situatie uit 2018 (zoals in kaart gebracht in 

het vorige rapport) nog actueel is en welke veranderingen zich eventueel hebben voorgedaan. 

Daarnaast is naar antwoorden gezocht op de genoemde aanvullende vragen die DUO heeft 

gesteld.  

 
1  De vormen van kinderopvang waarvan in de vorige rapporten al bleek dat deze gratis zijn voor ouders/kinderen (geen 

 eigen bijdrage) zijn in dit rapport buiten beschouwing gelaten. De vormen waarvan in 2022 is vastgesteld dat ze geen 

 eigen bijdrage van de ouders vragen, zijn wel opgenomen maar worden afgekeurd.   
2  Daarbij moet worden opgemerkt dat we zijn uitgegaan van een gemiddelde BKR voor de betreffende opvangvorm 

 (dagopvang of buitenschoolse opvang). Het bleek te lastig om binnen deze groep nog nader onderscheid te maken 

 naar leeftijdsgroepen, ook omdat de gehanteerde leeftijdsgroepen sterk wisselen tussen de landen.  
3  Het gaat hierbij om Bulgarije, Cyprus, Roemenië, Slovenië en Spanje.  
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01. België - Vlaanderen 
Dagopvang 

NAAM:      Groepsopvang (9 kinderen of meer op meer op één locatie) 
LEEFTIJD:  0 – 2,5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per kinderopvangorganisatie. Ouders sluiten 
een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties op het gebied van hygiëne en veiligheid worden uitgevoerd door de Zorginspectie. 
Naleving van vergunningseisen wordt gecontroleerd door Kind en Gezin. Inspectie vindt ten 
minste elke 3 jaar plaats, maar in de praktijk vindt er vaker inspectie plaats.  

 

Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten een relevante opleiding hebben op mbo-
niveau en een ‘Medisch attest’ (soort van kinder-EHBO). Ook moeten medewerkers 
beschikken over een uittreksel uit het strafregister (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:8 of 1:9 (wanneer er 2 beroepskrachten aanwezig zijn). De maximale 
groepsgrootte is 18 kinderen per groep. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Groepsopvang moet zich registreren bij ‘Regie Opgroeien/Kind en Gezin’. Het bewijs van registratie heet een 
‘Vergunning’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de kinderopvangorganisatie vrijwillig of op 
aanwijzing van Regie Opgroeien/Kind en Gezin stopt). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang  
 

Openingst i jden  
Of en hoe lang kinderopvangorganisaties gesloten zijn wisselt per organisatie.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Vanwege personeelstekorten wordt in de toekomst gekeken of er mogelijk soepeler omgegaan kan worden 
met opleidingseisen en/of de inzet van stagairs. 

 

 

  

https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang
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01. België - Vlaanderen 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Gezinsopvang (maximaal 14 kinderen per locatie, soms ‘onthaalouder 
genoemd’) of Groepsopvang (meer dan 14 kinderen per locatie) 

LEEFTIJD: 2,5 – 6 jaar (maar opvang van oudere kinderen is ook mogelijk) 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per kinderopvangorganisatie. Ouders sluiten 
een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Buitenschoolse opvang die primair kleuters opvangt (2,5 – 6 jaar), kan een kwaliteitslabel 
aanvragen, maar dit is niet verplicht. Degenen met een label worden geïnspecteerd door de 
Zorginspectie voor inspecties op het gebied van hygiëne en veiligheid. Naleving van eisen van 
het kwaliteitslabel wordt gecontroleerd door Kind en Gezin. In de praktijk blijkt dat inspectie 
bij de buitenschoolse opvang minder frequent is dan bij de opvang van baby’s en peuters.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG 

Er worden in de organisaties met een kwaliteitslabel geen specifieke eisen gesteld aan de 
kwalificering van beroepskrachten. Men moet ‘voldoende competent zijn’, wat in de praktijk 
betekent dat 80% van de beroepskrachten een opleiding moeten hebben gevolgd of met 
ervaringsbewijzen moet kunnen aantonen voldoende competent te zijn. Wel moet men 
beschikken over een uittreksel uit het strafregister (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR in organisaties met een kwaliteitslabel is 1:18. Bij ‘pieken’ (niet nader geconcretiseerd 
wat dat betekent) mogen per begeleider meer kinderen worden opgevangen (als er ten minste 
2 begeleiders aanwezig zijn). Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Uitgangspunt is de 
BKR en er wordt gekeken naar de beschikbare ruimte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd, ten minste voor de organisaties die kiezen voor een 
kwaliteitslabel. Hoewel ze niet op alle punten tegemoet komen aan de situatie in Nederland, worden aan 
organisaties met een kwaliteitslabel wel de nodige kwaliteitseisen gesteld (zie toelichting). De verwachting is 
dat de kwaliteit in deze organisaties voldoende is (in vergelijking met de Nederlandse situatie) om deze 
vorm goed te keuren. Dit geldt niet voor de organisaties zonder kwaliteitslabel.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Groepsopvang moet zich registreren bij ‘Regie Opgroeien/Kind en Gezin’. Het bewijs van registratie heet een 
‘Vergunning’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de kinderopvangorganisatie vrijwillig of op 
aanwijzing van Regie Opgroeien/Kind en Gezin stopt). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang  
 

Openingst i jden  
Of en hoe lang kinderopvangorganisaties gesloten zijn wisselt per organisatie.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien. 

https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang
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01. België - Vlaanderen 
Gastouderopvang 

NAAM:   Gezinsopvang (max. 8 kinderen op één locatie, soms ‘onthaalouder’ genoemd) 
LEEFTIJD:  0 – 2,5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per onthaalouder/gezinsopvang. Ouders 
sluiten een contract met de onthaalouder/organisatie voor gezinsopvang. 

 

Toezicht en inspectie  

Inspecties op het gebied van hygiëne en veiligheid worden uitgevoerd door de Zorginspectie. 
Naleving van vergunningseisen wordt gecontroleerd door Kind en Gezin. Inspectie vindt ten 
minste elke 3 jaar plaats, maar in de praktijk vindt er vaker inspectie plaats. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders met een vergunning moeten enkele modules op het gebied van 
kinderopvang/kinderverzorging volgen. Daarnaast moeten zij beschikken over een uittreksel 
uit het strafregister (VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen wettelijk gezien maximaal 8 kinderen opvangen, maar Regie 
Opgroeien/Kind en Gezin raadt een maximum van 4 kinderen aan.  

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd. Hoewel de gastouders in Vlaanderen wettelijk gezien meer 
kinderen mogen opvangen dan in Nederland, zet Regie Opgroeien/Kind en Gezin als toezichthoudende 
organisatie in haar adviezen in op maximaal 4 kinderen. We gaan er vanuit dat in de praktijk het maximum 
daarom meestal lager zal zijn dan 8 en meer in de buurt komt van de Nederlandse situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

In Vlaanderen is er sprake van zelfstandige onthaalouders en van onthaalouders die aangesloten zijn bij 
‘diensten voor onthaalouders’. Deze diensten regelen namens de onthaalouders de vergunningen en sluiten 
de contracten met de ouders, maar zijn niet volledig vergelijkbaar met Nederlandse gastouderbureaus. De 
aangesloten gastouders zijn geen werknemers maar ook geen zelfstandigen. Er is voor hen (door de tijd 
heen) een aparte juridische en fiscale categorie gevormd. Formeel krijgen de gastouders geen loon, maar 
een kostenvergoeding (de hoogte wordt bepaald door de overheid). De kwaliteitseisen tussen zelfstandige 
en aangesloten onthaalouders zijn volledig hetzelfde. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij ‘Regie Opgroeien/Kind en Gezin’. Het bewijs van registratie heet een 
‘Vergunning’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de gastouder vrijwillig of op aanwijzing van Regie 
Opgroeien/Kind en Gezin stopt). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde gastouders:   
https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang   
 

Open ingst i jden  
Dat wisselt per onthaalouder. 

Verwachte be le idsverander ingen  

Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 

https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang
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Toelichting 
 

Voor het Vlaamse kinderopvangsysteem geldt dat er twee soorten opvang te onderscheiden zijn: 
gezinsopvang (maximaal 8 kinderen (baby’s en peuters) of maximaal 14 kinderen (kleuters en ouder) per 
locatie) en groepsopvang (9 of meer kinderen (baby’s en peuters) of 15 of meer kinderen (kleuters en ouder) 
per locatie). Het maakt voor deze twee vergunningvormen niet uit wat de juridische entiteit is van de 
organisator (de houder). Dit betekent dat een groepsopvang georganiseerd kan worden door een 
commerciële partij, een stichting of een natuurlijk persoon: zodra er méér dan 8 of 14 kinderen op één locatie 
opgevangen worden moet er een vergunning voor een groepsopvang aangevraagd worden. Het kan bij de 
organisator van de groepsopvang ook gaan om zogenaamde ‘samenwerkende onthaalouders’. Dit is een 
aparte juridische constructie, maar geen aparte vorm van opvang. Zij vallen onder groepsopvang en moeten 
voldoen aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. De vergunning voor groepsopvang wordt gegeven aan de 
juridische organisator en het kan in de praktijk dus verschillen wie of wat deze organisator is (een 
rechtspersoon, een natuurlijk persoon of een maatschap/vereniging).  

 

Bij de buitenschoolse opvang is er in België voor gekozen om deze vorm van opvang minder te reguleren. Het 
aanvragen van een vergunning is in de huidige situatie niet verplicht. Organisaties die zich richten op 
kleuteropvang (2,5 tot 6 jaar) kunnen zich wel onderscheiden door een ‘kwaliteitslabel’ aan te vragen. Het 
label geeft aan dat je als organisatie een kwaliteitsbeleid voert volgens een aantal voorwaarden. Het gaat om 
voorwaarden rond organisatorisch beleid, toegankelijkheid, pedagogisch beleid, medewerkersbeleid en 
monitoring en evaluatie. Daarnaast moet de organisatie in de opvang de voorrang geven aan kleuters (oudere 
kinderen mogen wel opgevangen worden). De manier waarop aan de voorwaarden invulling wordt gegeven 
is niet via strikte regels vastgelegd, maar wordt aan de (deskundigheid van de) organisaties zelf overgelaten. 
In overleg met DUO is besloten om de bso-organisaties met een kwaliteitslabel goed te keuren. De 
verwachting is dat organisaties die zich committeren aan een dergelijk label gericht aandacht moeten/zullen 
besteden aan een goede kwaliteit van hun opvang. In het verleden zijn veel van deze organisaties al 
opgenomen in het Register Buitenlandse Kinderopvang.  

 

Verticale opvang (voor zowel baby’s en peuters als schoolgaande kinderen op één locatie) moet volledig 
voldoen aan de eisen die gesteld worden aan opvang voor baby’s en peuters. 
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01. België - Wallonië 
Dagopvang 

NAAM:      Crèche 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage waarvan de hoogte wisselt tussen organisaties. Ouders 
sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden periodiek plaats door ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance), ofwel van 
te voren aangekondigd ofwel onaangekondigd. Daarnaast moeten opvanglocaties elke 5 jaar 
een uitgebreid zelf-evaluatie uitvoeren.  

 

Opvang door gekwalif iceerde  beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten een relevante opleiding hebben afgerond. 
Ook moeten medewerkers beschikken over een uittreksel uit het strafregister (vergelijkbaar 
met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:7. Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Uitgangspunt is de BKR en er wordt 
gekeken naar de beschikbare ruimte.  

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Dagopvanglocaties moeten zich registreren bij ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). Het bewijs van 
registratie heet een ‘Accreditation’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de kinderopvangorganisatie 
vrijwillig of op aanwijzing van ONE stopt). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://my.one.be/fr 
 

Openingst i jden  
Dat wisselt per organisatie, maar meestal zijn locaties het hele jaar geopend. Informatie per locatie is ook te 
vinden in het digitaal register.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien. 

 

 

  

https://my.one.be/fr
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01.  België - Wallonië 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Accueil extrascolaire 
LEEFTIJD: 2,5 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per kinderopvangorganisatie. Ouders sluiten 
een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Buitenschoolse opvang wordt aangemoedigd zich te registreren bij ONE (Office de la Naissance 
et de l'Enfance), maar dit is niet verplicht. Bij de geregistreerde organisaties vinden inspecties 
vinden periodiek plaats door ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). 

 

Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers van de geregistreerde kinderopvangorganisaties moeten een relevante 
opleiding hebben afgerond. Ook moeten medewerkers beschikken over een uittreksel uit het 
strafregister (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR binnen geregistreerde kinderopvangorganisaties is: 

1:8 (kinderen jonger dan 6 jaar die meer dan 3 uur achter elkaar aanwezig zijn) 

1:12 (kinderen ouder dan 6 jaar die meer dan 3 uur achter elkaar aanwezig zijn) 

1:18 (kinderen die korter dan 3 uur achter elkaar aanwezig zijn).  

Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Uitgangspunt is de BKR en er wordt gekeken naar 
de beschikbare ruimte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd, ten minste voor de geregistreerde organisaties. Het 
enige punt is dat de BKR ongunstiger is dan in Nederland voor kinderen die korter dan 3 uur achter elkaar 
aanwezig zijn.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Buitenschoolse opvang wordt aangemoedigd zich te registreren bij ONE (Office de la Naissance et de 
l'Enfance), maar dit is niet verplicht (een deel van de organisaties werkt dus wel als bso, maar is dus niet 
geregistreerd). Het bewijs van registratie heet een ‘Attestation de qualité’. Deze is geldig voor 3 jaar. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar digitaal register beschikbaar. 

Openingst i jden  
Dat wisselt per organisatie. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien. 
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01.  België - Wallonië 
Gastouderopvang 

NAAM:   1)  Accueillant conventionné, 2) Accueillant salarié, 3) Accueillant autonome 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhangt of de opvang is 
gesubsidieerd door de overheid of niet. Ouders sluiten een contract met de 
kinderopvangorganisatie. 

 

Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden periodiek plaats door ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). 

 

Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Daarnaast 
moeten zij beschikken over een uittreksel uit het strafregister (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 4 kinderen opvangen. Wanneer 2 gastouders samenwerken (‘co-
accueil’) mogen zij tezamen 8 kinderen opvangen.  

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

In Wallonië zijn er 3 typen gastouders: zelfstandige gastouders (autonome), gastouders met een 
overeenkomst met ONE (conventionné) en gastouders in loondienst van een Service d'Accueillantes 
d'Enfants Conventionnés (salarié). Deze Service d'Accueillantes d'Enfants Conventionnés lijken op 
gastouderbureaus in de zin dat ze de financiën, administratie en scholing organiseren voor de aangesloten 
gastouders. De aangesloten gastouders zijn in loondienst bij deze bureaus.  

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Alle 3 de typen gastouders moeten zich registreren bij ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). Het 
bewijs van registratie heet een ‘Accreditation’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de gastouder 
vrijwillig of op aanwijzing van ONE stopt). Wanneer twee zelfstandige gastouders samenwerken (‘co-
accueil’) hebben zij beide hun eigen registratie bij ONE en de kinderen staan aan één van de twee 
gastouders gekoppeld. De kinderen mogen alleen worden opgevangen als de betreffende gastouder 
aanwezig is.  

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde gastouders:   
https://my.one.be/fr 
 

Verwachte be le idsverander ingen  

Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 

  

https://my.one.be/fr


Bureau Bartels  |  11   
 

Toelichting 
 

De positie van Brussel is gecompliceerd omdat, hoewel in zichzelf ook een gewest (namelijk het Brussels 
hoofdstedelijk gewest), het officieel de hoofdstad is van het Vlaams gewest, maar een grote connectie heeft 
met Wallonië en de Franse gemeenschap. Voor Brussel geldt daarom de regel dat de hoofdtaal binnen een 
locatie of bij een gastouder bepaalt onder welk gewest – en daarmee onder welke voorwaarden – een 
kinderopvangvoorziening valt. Opvanglocaties en gastouders in Brussel mogen kiezen bij welke instantie ze 
zich registeren: Kind en Gezin (Vlaanderen) of ONE (Wallonië). Hun besluit bepaalt vervolgens aan welke 
voorwaarden ze moeten voldoen. 
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01. België – Duitstalige gemeenschap 
Dagopvang 

NAAM:      Kinderkrippe 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen van 
de ouders. Het is mogelijk om een belastingkorting te ontvangen. Ouders sluiten een contract 
met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Het Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung (RZKB) is een semi-overheidsorganisatie die in 
opdracht van het ministerie kinderopvang aanbiedt. Zij hebben 3 dagopvang locaties in de 
Duitstalige gemeenschap: Eupen, St. Vith en Hergenrath. Elk jaar moet het RZKB 
verantwoording afleggen aan het ministerie. Het ministerie kan ook inspecteren op basis van 
klachten. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De directeur en pedagogische coach moeten een relevante bacheloropleiding hebben 
afgerond. Andere medewerkers hebben minimaal een eenjarige training afgerond. Alle 
medewerkers moeten in het bezit zijn van een VOG. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5 of 1:6. De maximale groepsgrootte is 12 kinderen per groep. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Het Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung (RZKB) is een semi-overheidsorganisatie die in opdracht van 
het ministerie kinderopvang aanbiedt. Zij hebben 3 locaties in de Duitstalige gemeenschap: Eupen, St. Vith 
en Hergenrath. Er is geen apart kwaliteitsbewijsstuk van deze locaties bij het ministerie.  

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://www.meinekinderbetreuung.be/de/betreuungsangebot  
 

Openingst i jden  
Locaties zijn 4 weken gesloten in juli en augustus en 1 week rond kerst.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt in de politiek gesproken over gratis kinderopvang voor ouders met een laag inkomen, maar hier zijn 
nog geen concrete plannen voor. 

 

 

  

https://www.meinekinderbetreuung.be/de/betreuungsangebot
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01. België – Duitstalige gemeenschap 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:      Außerschulische Betreuung (AUBE) 
LEEFTIJD: 3 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen van 
de ouders. Het is mogelijk om een belastingkorting te ontvangen. Ouders sluiten een contract 
met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Het Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung (RZKB) is een semi-overheidsorganisatie die in 
opdracht van het ministerie kinderopvang aanbiedt. Zij hebben 23 buitenschoolse opvang 
locaties in de Duitstalige gemeenschap. Elk jaar moet het RZKB verantwoording afleggen aan 
het ministerie. Het ministerie kan ook inspecteren op basis van klachten. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De directeur en pedagogische coach moeten een relevante bacheloropleiding hebben 
afgerond. Andere medewerkers hebben minimaal een eenjarige training afgerond. Maar de 
landenexpert geeft aan dat er vanwege personeelstekorten ook veel uitzonderingen zijn 
gemaakt voor beroepskrachten zonder juiste opleiding. Alle medewerkers moeten wel in het 
bezit zijn van een VOG.  

 
BKR en maximale groepsgroo tte 

De BKR is 1:10 (bij één leidster), 1:11 (bij twee leidsters), 1:12 (bij drie leidsters), 1:12,5 (bij vier 
leidsters) en 1:12,8 (bij vijf leidsters). Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. 
Uitgangspunt is de BKR en er wordt gekeken naar de beschikbare ruimte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. Het enige punt is dat er door personeelstekorten 
niet strikt wordt omgesprongen met de opleidingseisen van de beroepskrachten.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Het Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung (RZKB) is een semi-overheidsorganisatie die in opdracht van 
het ministerie kinderopvang aanbiedt. Zij hebben 23 buitenschoolse opvang locaties in de Duitstalige 
gemeenschap.  Er is geen apart kwaliteitsbewijsstuk van deze locaties bij het ministerie.  

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://www.meinekinderbetreuung.be/de/betreuungsangebot  

Openingst i jden  
Locaties zijn 1 week gesloten in juli en 1 week rond kerst.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt in de politiek gesproken over gratis buitenschoolse opvang, maar hier zijn nog geen concrete 
plannen voor. 

 
  

https://www.meinekinderbetreuung.be/de/betreuungsangebot
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01. België – Duitstalige gemeenschap 
Gastouderopvang variant 1  

NAAM:   Selbstständige Tagesmütter/ –väter 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per gastouder. Er is belastingkorting mogelijk. 
Ouders sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Registratie vindt plaats bij het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Het is niet 
geheel duidelijk hoe vaak inspecties plaatsvinden en door wie deze worden uitgevoerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten zij beschikken over een uittreksel uit het strafregister (VOG), maar hoeven 
verder geen specifieke opleiding te hebben voltooid.  

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 6 kinderen opvangen (waarvan maximaal 4 kinderen onder de 3 
jaar).  

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is afgekeurd. Op het punt van de inspecties en de kwalificaties van de 
gastouders sluit de situatie onvoldoende aan bij de Nederlandse situatie. 

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 
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01.   België – Duitstalige gemeenschap 
Gastouderopvang variant 2 

NAAM:   Tagesmütterhäuser (gastouder met mensen in dienst) 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per gastouder. Er is belastingkorting mogelijk. 
Ouders sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Registratie vindt plaats bij het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Het is niet 
geheel duidelijk hoe vaak inspecties plaatsvinden en door wie deze worden uitgevoerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten zij beschikken over een uittreksel uit het strafregister (VOG), maar hoeven 
verder geen specifieke opleiding te hebben voltooid.  

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Maximaal 18 kinderen (waarvan maximaal 12 kinderen 0 – 3 jaar en 6 kinderen 3 – 12 jaar).  

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is afgekeurd. Op het punt van de inspecties en de kwalificaties van de 
gastouders sluit de situatie onvoldoende aan bij de Nederlandse situatie. Daarnaast gaat het om een vorm 
die in Nederland niet voorkomt en waarvan onvoldoende duidelijk is, hoe deze precies is georganiseerd. Er 
zijn in totaal ook maar 2 van deze Tagesmütterhäuser.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  

Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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01.  België – Duitstalige gemeenschap 
Gastouderopvang variant 3 

NAAM:   Konventionierte Tagesmütter/-väter 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar (maar opvang van 3 – 6 jarigen is ook mogelijk) 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per gastouder. Er is belastingkorting mogelijk. 
Ouders sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Het Regionalzentrums für Kleinkindbetreuung (RZKB) is een semi-overheidsorganisatie die in 
opdracht van het ministerie kinderopvang aanbiedt. Zij hebben momenteel 63 gastouders in 
dienst in de Duitstalige gemeenschap. Elk jaar moet het RZKB verantwoording afleggen aan het 
ministerie. Het ministerie kan ook inspecteren op basis van klachten. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten zij beschikken over een uittreksel uit het strafregister (vergelijkbaar met 
VOG), maar hoeven verder geen specifieke opleiding te hebben voltooid. Vanaf 2024 wordt 
wel een bepaalde basiskwalificatie verplicht. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Maximaal 6 kinderen (waarvan maximaal 4 kinderen onder de 3 jaar). Voor ‘ervaren 
gastouders’ kan een uitzondering gemaakt worden voor maximaal 8 kinderen (waarvan 
maximaal 6 onder de 3 jaar). 

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd. Op dit moment gelden voor gastouder nog geen specifieke 
kwalificatie-eisen. Vanaf 2024 wordt echter een basiskwalificatie verplicht.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Het Regionalzentrums für Kleinkindbetreuung (RZKB) is een semi-overheidsorganisatie die in opdracht van 
het ministerie kinderopvang aanbiedt. Zij verrichten dezelfde taken als gastouderbureaus in Nederland: het 
RZKB houdt zich bezig met de plaatsing van kinderen, het sluiten van contracten en regelt de financiën. 
Aangesloten gastouders krijgen allemaal evenveel loon uitbetaald, op basis van de geleverde zorg. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Het Regionalzentrums für Kleinkindbetreuung (RZKB) heeft momenteel 63 gastouders onder zich in de 
Duitstalige gemeenschap. Zodra een nieuwe gastouder zich aansluit bij de RZKB (en aan de eigen 
kwaliteitseisen voldoet), informeert RZKB het ministerie hierover (er wordt geen aparte vergunning 
aangevraagd). Registratie binnen RZKB is 6 jaar geldig. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://www.meinekinderbetreuung.be/de/betreuungsangebot  

Verwachte be le idsverander ingen  

RZKB wil vanaf 2024 de aangesloten gastouders officieel in dienst nemen. Hierdoor gaan bijvoorbeeld ook 
strengere kwalificatie-eisen gelden.  

 

  

https://www.meinekinderbetreuung.be/de/betreuungsangebot
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02. Bulgarije 
Dagopvang variant 1 

NAAM:      Detska yasla (детска ясла) 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een bijdrage die wisselt per gemeente (voor de publieke voorzieningen). 
Private organisaties kunnen zelf de hoogte van de ouderbijdrage bepalen (deze ligt beduidend 
hoger dan die in publieke voorzieningen). Ouders moeten een inschrijfprocedure volgen (in 
plaats van een contract ondertekenen).   

 

Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door het staatsagentschap voor kinderbescherming en de regionale 
gezondheidsinspectie. Het is niet duidelijk hoe vaak deze inspecties plaatsvinden. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante beroepsopleiding hebben. Per functie in de 
kinderopvang is bepaald welke opleidingseisen worden gesteld. Verder vindt er periodiek 
training en bijscholing plaats. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een 'Svidetelstvo za 
sadimost'  (Свидетелство за съдимост) (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is: 

1:4 (3 - 9 maanden, altijd minimaal 2 beroepskrachten per groep),  

1:8 (10 maanden – 3 jaar, maar altijd minimaal 2 beroepskrachten per groep).  

De maximale groepsgrootte is: 

 6 - 8 kinderen per groep (3 – 9  maanden) en maximaal  

8 – 1 6 kinderen per groep (10 maanden – 3 jaar). 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Veruit het grootste deel van de voorzieningen wordt gerund door gemeenten (geen specifieke registratie). 
Private voorzieningen moeten zich registreren bij de gemeente. De naam van het bewijsstuk is onbekend. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle kinderopvangorganisaties zijn 
opgenomen. 

Openingst i jden  

De kinderopvangorganisaties zijn in principe het gehele jaar geopend (met uitzondering van feestdagen). 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke beleidsveranderingen voorzien voor de komende tijd.  
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02.  Bulgarije 
Dagopvang variant 2 

NAAM:   Detska gradina / kindergarden (детска градина) 
LEEFTIJD:  3 – 7 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Kinderen van 5 en 6 jaar zijn verplicht een aantal uur per week 
gebruik te maken van deze vorm van opvang. In publieke voorzieningen is die gratis, voor de 
rest van de uren wordt een beperkt bedrag gerekend. Kosten voor verplichte aanwezigheid 
worden ook in private organisaties grotendeels vergoed. Voor de niet-verplichte uren kunnen 
de prijzen in private organisaties veel hoger liggen.    

 

Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elke vijf jaar plaats door de Onderwijsinspectie. Wanneer een inspectie stuit 
op onvolkomenheden vindt er binnen 6 maanden tot 1 jaar nogmaals een inspectie plaats. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevantie beroepsopleiding hebben. Per functie in de 
kinderopvang is bepaald welke opleidingseisen worden gesteld. Verder vindt er periodiek 
training en bijscholing plaats. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een 'Svidetelstvo za 
sadimost'  (Свидетелство за съдимост) (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:12. De maximale groepsgrootte is 22. In de uren dat er sprake is van voorschoolse 
educatie (verplichte deelname) is de maximale groepsgrootte 16. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De BKR en de maximale groepsgrootte wijkt wel af van die in de 
Nederlandse situatie. Echter, een belangrijk deel van de kinderen in deze vorm van opvang valt in Nederland 
qua onder de buitenschoolse opvang (waarmee de eisen omtrent BKR en maximale groepsgrootte beter 
overlappen). 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de gemeente en het ministerie van Onderwijs en is geldig voor onbepaalde duur. 
Het is niet duidelijk wat de naam is van het bewijsstuk. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle kinderopvangorganisaties zijn 
opgenomen.  

Openingst i jden  
De organisaties zijn in principe het gehele jaar geopend. Tijdens de schoolweken ligt de nadruk echt op 
onderwijs/educatie. In de vakantieperioden is er meer aandacht voor ontspanning. 

Verwachte be le idsverander ingen  
De leeftijd voor verplichte (en daarmee vaak gratis) deelname aan deze vorm van kinderopvang (als 
voorschoolse educatie) zal in 2023 of 2024 verlaagd worden naar 4 jaar.  
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02.  Bulgarije 
Buitenschoolse opvang  

NAAM:   Zanimalnja 
LEEFTIJD: 7 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

In publieke voorzieningen is de opvang veelal gratis. Voor opvang in private voorzieningen 
moet worden betaald door ouders.   

 

Toezicht en inspectie  

Inspecties wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. Deze vinden op onregelmatige basis 
plaats. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevantie beroepsopleiding hebben. Per functie in de 
kinderopvang is bepaald welke opleidingseisen worden gesteld. Daarnaast moeten zij in het 
bezit zijn van een 'Svidetelstvo za sadimost'  (Свидетелство за съдимост) (vergelijkbaar met 
VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er is geen BKR vastgesteld. Het maximaal aantal kinderen per groep is 17 – 22 (wanneer het 
een publieke voorziening is gericht op zelfstandig huiswerk maken). Wanneer opvang gericht is 
op sportieve, creatieve en culturele activiteiten ligt de maximale groepsgrootte wat lager (rond 
de 12 kinderen). 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. Dit geldt in ieder geval voor de private voorzieningen 
(publieke voorzieningen zijn gratis). Deze private voorzieningen zijn meer gericht op sportieve, creatieve en 
culturele activiteiten, daar ligt de maximale groepsgrootte rond de 12 kinderen (wat impliceert dat de BKR 
1:12 is, wat overeenkomt met de Nederlandse situatie). 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de gemeente en het ministerie van Onderwijs en is geldig voor onbepaalde duur. 
Het is niet duidelijk wat de naam is van het bewijsstuk. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle kinderopvangorganisaties zijn 
opgenomen. 

Openingst i jden  
De private kinderopvangorganisaties zijn in principe het gehele jaar geopend (met uitzondering van 
feestdagen). 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er is geen zicht op eventuele voorgenomen beleidsveranderingen. 
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02. Bulgarije 
 Gastouderopvang  

 
De gastouderopvang vindt in Bulgarije volledig in de informele sfeer plaats. Van een gereguleerde 
gastouderopvang zoals in de Nederlandse situatie is in Bulgarije geen sprake. 
 

Toelichting 
 

De gegevens over Bulgarije zijn gebaseerd op de informatie uit het vorige rapport (2018), aangevuld met 
deskresearch. Zo is onder andere het rapport ‘Quality of employment in childcare: Country report: Bulgaria’ 
van de European Public Service Union en de Katholieke Universiteit Leuven (2018) bestudeerd. Ook is via 
internet (onder andere het Bulgaarse ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs en 
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu van de Europese Commissie) onderzocht of er belangrijke recente 
ontwikkelingen zijn(geweest) rond de kinderopvang in Bulgarije en is naar antwoorden gezocht op de 
aanvullende vragen. Omdat we geen contactpersoon gesproken hebben, moet de gepresenteerde informatie 
met enige voorzichtigheid worden behandeld. 

 

Wat betreft de buitenschoolse opvang moet worden opgemerkt dat het in de publieke organisaties (vaak 
direct verbonden aan school) bij de zanimalnja gaat om een soort van verlengde schooldag, waarbij kinderen 
onder begeleiding bijvoorbeeld huiswerk maken. Deze opvang is veelal gratis. In betaalde private organisaties 
is het aanbod wat breder en gaat het ook om sportieve, creatieve en culturele activiteiten. 

 
  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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03. Cyprus 
Dagopvang/buitenschoolse opvang variant 1  

NAAM:   Vrefikoi stathmoi/Vrefokomikoi/paidokomikoi stathmoi (pre-school) 
LEEFTIJD: 0 – 5 / 18 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Deze verschilt sterk per gemeente en of de voorziening publiek 
(door de staat), door de community (door een gemeente, welzijnsorganisatie etc.) of privaat 
georganiseerd is. Plaatsing in een publieke organisatie wordt bepaald door de overheid 
(ouders kunnen hier niet altijd zelf voor kiezen). 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door het ministerie van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale 
verzekering. De frequentie van deze inspecties is niet bekend. Daarnaast worden de 
voorzieningen jaarlijks geïnspecteerd onder andere de brandweer, de dienst publieke 
gezondheid en het ‘department of Electrical and Mechanical Services’. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Daarnaast 
moeten zij in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, een ‘certificate of Clear Criminal 
Record’ en een ‘certificate of Prevention and Combating of Sexual Abuse and Sexual 
Exploitation of Children and Child Pornography Law’ (vergelijkbaar met VOG). Deze 
verklaringen en certificaten moeten elk jaar worden vernieuwd.  

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen officiële eisen omtrent de BKR en de maximale groepsgrootte vastgesteld. 
Organisaties mogen dat zelf bepalen bijvoorbeeld op basis van de leeftijd van de aanwezige 
kinderen. De overheid  geeft echter wel de volgende richtlijnen, namelijk een BKR van:  

1:6 (jonger dan 2 jaar) 

1:16 (2 - 3 jaar) 

1:24 (3 - 4 jaar) 

1:28 (4 jaar en ouder).  

Als maximale groepsgrootte wordt 25 kinderen per groep aanbevolen. 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang en buitenschoolse opvang is afgekeurd. Dit op basis van het feit dat er geen 
officiële eisen zijn omtrent de BKR en de maximale groepsgrootte. De richtlijnen die worden gegeven gaan 
uit van een veel groter aantal kinderen per beroepskracht dan in de Nederlandse situatie.    

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst. 
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03.  Cyprus 
Dagopvang variant 2 

NAAM:   Nipiagogeio/thimosio nipiagogio/kinodiko nipiagogio/ethiodiko nipiagogio 
(kindergarten) 

LEEFTIJD: 3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Deze verschilt sterk per gemeente en of de voorziening publiek 
(door de staat), door de community (door een gemeente, welzijnsorganisatie etc.) of privaat 
georganiseerd is. Kinderen vanaf 4 jaar en 8 maanden tot 6 jaar de kinderen moeten 25 uur 
verplicht naar de kindergarten. Voor hen is de opvang gratis. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd 
(specifiek door het departement van het primair onderwijs). De frequentie is niet bekend. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante pedagogische opleiding op bachelor niveau hebben 
afgerond. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een ‘certificate of Clear Criminal Record’ 
en een ‘certiicate of Prevention and Combating of Sexual Abuse and Sexual Exploitation of 
Children and Child Pornography Law’ (vergelijkbaar met VOG). Deze certificaten moeten elk 
jaar worden vernieuwd.. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Een groep in deze vorm van dagopvang mag maximaal 25 kinderen bevatten. Er is verder geen 
BKR bepaald, maar deze zal dan kunnen uitkomen op 1:25. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit op basis van het feit dat er geen officiële eisen zijn omtrent de 
BKR en dat deze – door alleen het vaststellen van de maximale groepsgrootte – op een verhouding van 1:25 
kan uitkomen. Het aantal op te vangen kinderen per beroepskracht is daarmee veel hoger dan in Nederland. 
Verder geldt dat deze vorm van opvang voor een grote groep kinderen gratis is.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Geen specifieke veranderingen in beeld. 
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03.  Cyprus 
Gastouderopvang  

NAAM:   Paidofýlakas 
LEEFTIJD:  0 – 5 jaar (boven de 5 jaar alleen voor kinderen met een beperking) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage en sluiten een contract met de gastouder. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Gastouders staan onder toezicht van het Departement van Sociaal Welzijn van het ministerie 
van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale Verzekering. Of en hoe vaak er inspecties worden 
uitgevoerd is onbekend.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten kennis van en ervaring hebben met kinderopvang. Specifieke 
opleidingseisen zijn er niet, maar elke gastouder wordt bij aanvraag tot registratie door een 
toetsingscommissie (bestaande uit 3 leden) van het ministerie beoordeeld op ‘geschiktheid’ als 
gastouder. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, een 
‘certificate of Clear Criminal Record’ en een ‘certificate of Prevention and Combating of Sexual 
Abuse and Sexual Exploitation of Children and Child Pornography Law’ (vergelijkbaar met 
VOG). Deze certificaten moeten elk jaar worden vernieuwd. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Een gastouder mag maximaal 3 kinderen opvangen tot 2 jaar of 6 kinderen van 2 tot 6 jaar. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Er zijn geen specifieke kwalificatie-eisen benoemd, maar 
er wordt wel op een andere manier getoetst (via een beoordelingscomité) of de gastouder de juiste ervaring 
en competenties heeft om gastouder te zijn. Enige punt van onduidelijkheid is of en hoe vaak precies 
inspecties worden uitgevoerd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Er zijn op Cyprus geen gastouderbureaus. 

Registrat ie  

Gastouders moeten zich registreren bij de Social Welfare Services van het ministerie van Werkgelegenheid, 
Welzijn en Sociale Verzekering. Ze krijgen dan een Certificate of Registration dat onbeperkt geldig is. Wel 
moeten ze jaarlijks de gezondheidsverklaring en de twee VOG-certificaten vernieuwen/opnieuw overleggen. 

Register  

Het is niet duidelijk of het register met gastouders digitaal beschikbaar en openbaar toegankelijk is. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Geen specifieke veranderingen in beeld. 
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Toelichting 
 

De gegevens over Cyprus zijn gebaseerd op de informatie uit het vorige rapport (2018), aangevuld met 
deskresearch. Zo is via internet (zoals de website https://eurydice.eacea.ec.europa.eu van de Europese 
Commissie en www.businessincyprus.gov.cy van de Cypriotische overheid) onderzocht of er belangrijke 
recente ontwikkelingen zijn (geweest) rond de kinderopvang in Cyprus. Ook is op die manier nagegaan of de 
informatie uit 2018 nog actueel is en of we op de aanvullende vragen een antwoord konden krijgen. Omdat 
we geen contactpersoon hebben kunnen vinden/raadplegen moet de gepresenteerde informatie met enige 
voorzichtigheid worden behandeld.   

 
  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
http://www.businessincyprus.gov.cy/
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04.  Denemarken 
Dagopvang 

NAAM:      1) Vuggestue  2) Børnehave   
LEEFTIJD:  1) 0 – 3 jaar  2) 3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een bijdrage. Deze bijdrage verschilt per gemeente. Er is vaak een korting 
voor het tweede en derde kind. Ouders sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de gemeente. Zij controleren of de organisatie voldoet aan de 
eisen uit het ‘National Learning Framework’ en aansluit bij het gemeentelijke jeugdbeleid. De 
gemeente bepaalt de frequentie waarmee ze een organisatie bezoeken, maar dit gebeurt 
minimaal eens per 2 jaar. Het kan ook zeker vaker. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met een pedagogische opleiding op universitair, 
HBO- of MBO-niveau. Voor een deel (in 2020 gemiddeld 33%) wordt personeel ingezet die een 
andere opleidingsachtergrond heeft. Alle beroepskrachten moeten in het bezit zijn van een 
'straffeattest' (vergelijkbaar met VOG). 

     

 
 

BKR en maximale groepsgrootte  

De regels rond BKR en de maximale groepsgrootte zijn (nog) niet heel concreet vastgelegd. 
Gemiddeld is de BKR in ‘vuggestuer’ 1:3 en 1:8 in ‘børnehaver’. Er ligt een politieke afspraak 
om de BKR te verbeteren. De gemiddelde groepsgrootte is 12 (vuggestuer) en 24 (børnehaver). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De situatie wijkt af van die in Nederland op het punt dat er geen 
officiële regels zijn rond de BKR en de maximale groepsgrootte. In de praktijk blijkt dat er gemiddeld een 
BKR wordt gehanteerd die aansluit bij die in Nederland. Er is op landelijk niveau in de politiek bovendien de 
behoefte om te komen tot een betere BKR.   

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
De meeste voorzieningen zijn in handen van de gemeente en private voorzieningen moeten zich ook bij de 
gemeente registeren. De gemeente moet er voor zorgdragen dat alle kinderen in hun gemeente een plek 
kunnen krijgen in de opvang (vanaf dat zij 26 weken oud zijn). Er is geen specifiek registratiebewijsstuk. De 
registratie is onbeperkt geldig, zolang de organisatie maar voldoet aan de gestelde regels. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen digitaal register op nationaal niveau. Gemeenten moeten een openbaar overzicht hebben van de 
kinderopvangorganisaties in hun gemeente. Er is wel een landelijke website waar je – door het intypen van 
een huisadres – de dichtstbijzijnde geregistreerde kinderopvangorganisatie in beeld krijgt. Dagtilbud | 
Børne- og Undervisningsministeriet (www.uddannelsesstatistik.dk ) .   

Openingst i jden  
Kinderopvangorganisaties zijn in het principe het gehele jaar open (uitgezonderd weekenden en 
feestdagen). Organisaties kunnen besluiten om een bepaalde periode te sluiten, maar dan zijn ze verplicht 
vervangende opvang te regelen voor de kinderen.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke beleidsontwikkelingen voorzien voor de komende periode. 

 

 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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04.  Denemarken 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Fritidshjem eller Skolefritidsordninger (SFO) 
LEEFTIJD: 5/6 – 11 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage die kan wisselen tussen de gemeenten. Ouders schrijven 
kun kinderen hier digitaal voor in. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de gemeente en door het ministerie van Kinderen en 
Onderwijs. De gemeente kan bepalen met welke frequentie zij dat doen. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

75% van de beroepskrachten moet een pedagogische opleiding hebben afgerond, 25% mag 
een assistent zijn met een andere opleiding of vorm van scholing. Alle beroepskrachten 
moeten in het bezit zijn van een 'straffeattest' (vergelijkbaar met VOG). 

    

BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen regels rond de BKR en de maximale groepsgrootte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Dit komt omdat er geen eisen zijn gesteld rondom de 
BKR en de maximale groepsgrootte. 

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke beleidswijzigingen voorzien voor de komende periode. 
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04.  Denemarken 
Gastouderopvang 

NAAM:   Dagpleje / Private pasningsordninger 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage aan de gemeente (dagpleje) of de gastouder (private 
pasningsordninger). De gemeente bepaalt de hoogte van de bijdrage (dagpleje). Deze bedraagt 
veelal 25% van de werkelijke kosten (de rest betaalt de gemeente). Bij private gastouders 
krijgen ouders een vergelijkbare tegemoetkoming (een bedrag van 75% van de goedkoopste 
plaats in een beschikbare dagpleje). Het contract loopt via de gemeente. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de gemeente. Gemeenten bepalen zelf per gastouder hoe vaak 
ze het nodig vinden om een inspectie uit te voeren om goede kwaliteit kinderopvang te 
garanderen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er zijn geen landelijke eisen vastgelegd rond de kwalificaties van gastouders. Gemeenten 
kunnen bepalen of ze van gastouders verwachten dat zij een bepaalde training volgen of 
bepaalde kwalificaties hebben (bijvoorbeeld een EHBO-diploma). Daarnaast moeten zijn in het 
bezit zijn van een 'straffeattest' (vergelijkbaar met VOG) 

. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen (inclusief hun eigen kinderen) en maximaal 
10 kinderen als 2 of meer gastouders samenwerken. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Dit geldt in ieder geval voor de ‘dagpleje’ (publieke 
gastouderopvang, zie toelichting). Gastouderopvang wijkt op 1 punt af van de Nederlandse situatie en dat is 
dat er geen landelijke eisen zijn gesteld rondom de kwalificaties van gastouders. Het wordt aan de 
gemeenten overgelaten om daar nadere eisen aan te stellen. In de praktijk betekent dit dat er gemeenten 
zullen zijn waar geen eisen gelden. De verwachting is echter dat veel gemeenten wel eisen stellen aan de 
gastouders. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er zijn geen gastouderbureaus in Denemarken. De gemeente neemt een deel van deze taken op zich, in de 
zin dat zij zorgdragen voor de contracten rondom gastouderopvang. Bij de ‘dagpleje’ zijn de gastouders in 
dienst van de gemeente en verloopt de betaling dus ook via de gemeente. Ze hebben ook een rol in de 
bemiddeling. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Een belangrijk deel van de gastouders is in dienst van de gemeente (dagpleje). Private gastouders moeten 
zich bij de gemeente melden. Contracten die gastouder en ouder willen aangaan moeten door de gemeente 
worden goedgekeurd.    

Digitaa l  r egister  
Er is geen landelijk, digitaal register. Gemeenten kunnen bepalen of ze een lijst publiceren met de namen 
van alle gastouders. 

Verwachte be le idsverander ingen  

Er zijn geen beleidsveranderingen voorzien. 
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Toelichting 
 

Het is bij de gastouderopvang een beetje onduidelijk wat de positie van de private gastouders is. Aan de 
opvang worden dezelfde eisen gesteld als aan die bij gastouders die in dienst zijn van de gemeente 
(dagpleje). Ook verloopt de contractverlening via de gemeente. Toch zegt onze contactpersoon dat private 
gastouders officieel buiten het (landelijke) Deense kinderopvangsysteem vallen en dat er in de wet 
minder/geen eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de systematische evaluatie van het pedagogische 
klimaat. Wellicht is het beter om als DUO alleen aanvragen goed te keuren die betrekking hebben op 
publieke gastouders.   
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05.  Duitsland 
Dagopvang 

NAAM:   1) Kinderkrippen     2) Kindergarten 3) Kita (Kindertageseinrichtungen) 
LEEFTIJD:  1) 0 – 2 à 3 jaar           2) 3 – 5 à 6 jaar  3) 0 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De deelstaten beslissen of ouders een bijdrage moeten betalen (en de hoogte daarvan). In 
sommige deelstaten, Landkreisen en gemeenten zijn bepaalde uren gratis (bv. Hamburg), of is 
de opvang gratis voor kinderen van een bepaalde leeftijd (bv. Noordrijn-Westfalen, Beieren, 
Rijnland-Palts). Sinds 2019 is kinderopvang ook gratis voor ouders met een laag inkomen.   

 
Toezicht en inspectie  

Er is geen landelijk systeem van toezicht. Het plaatselijke ‘Jugendamt’ monitort of de 
kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke regels. De organisaties zijn verplicht alle 
relevante wijzigingen die zij doorvoeren door te geven aan het Jugendamt en incidenten te 
melden. Op basis van klachten van ouders kunnen ook inspecties worden uitgevoerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een pedagogische opleiding hebben afgerond. Kinderpedagogen 
moeten een universitaire opleiding hebben afgerond. Alle beroepskrachten moeten in het 
bezit zijn van een 'Führungszeugnis' (vergelijkbaar met VOG). Verder wordt gewerkt met een 
systeem van ‘Fachberatung’ waarbij professionele adviseurs de beroepskrachten 
begeleiden/adviseren. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is landelijk gemiddeld 1:3,8 (0 – 2 jaar) (1:3,3 voor deelstaten in voormalige West-
Duitse deelstaten en 1:5, 2 voor voormalige Oost-Duitse deelstaten inclusief Berlijn). De BKR is 
landelijk 1:8,1 (3 – 6 jarigen) (1:7, 6  in West-Duitse deelstaten en 1:10,2 voor Oost-Duitse 
deelstaten. De maximale groepsgrootte is niet overal vastgelegd en/of wissels per deelstaat 
(tussen 8 – 15 kinderen tot 3 jaar en rond 25 kinderen voor 3 – 6 jaar). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het regionale 'Landesjugendamt' of het plaatselijke 'Jugendamt' (verschilt per 
deelstaat). Het certificaat heet 'Betriebserlaubnis' en is onbeperkt geldig, tenzij er serieuze klachten zijn. 
Ouders zijn in principe vrij om te kiezen van welke opvang ze gebruik willen maken. Echter, door de grote 
vraag en een tekort aan plaatsen is de praktijk vaak dat de regionale overheid uiteindelijk de plaatsing 
bepaalt. Ouders mogen wel voorkeuren aangeven 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal register van geregistreerde kinderopvangorganisaties. Ter info: 32% van de 
organisaties behoort tot de publieke sector, 65% bestaat uit vrijwillige, non-profit organisaties zoals kerken 
(Freie Träger der Jugendhilfe’) en 3% betreft private organisaties.    

Openingst i jden  

De deelstaten bepalen hoe lang een kinderopvangorganisatie per jaar gesloten mag zijn. In de meeste 
deelstaten is dat maximaal 30 dagen. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Voorheen bestond er een gescheiden systeem van enerzijds Kinderkrippen en Kindergarten. Er doet zich 
echter een ontwikkeling voor richting brede kindercentra, de zogenaamde Kita (Kindertageseinrichtungen). 
Daarbij vervallen de grenzen tussen Kinderkrippen en Kindergarten. Alleen rond de BKR en de groepsgrootte 
gelden nog gescheiden normen (zie hierboven). 
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05.  Duitsland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Hort / Kindertageseinrichtungen für Schulkinder  
LEEFTIJD:  6 – 14 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Deelstaten beslissen of de ouders een bijdrage moeten betalen (en de hoogte ervan). De 
bijdrage is vaak afhankelijk van bijvoorbeeld het inkomen, het aantal kinderen per gezin in de 
opvang en het aantal uren opvang. Ouders en kinderopvangorganisatie sluiten een contract 
met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Er is geen landelijk toezichtsysteem. Het plaatselijke ‘Jugendamt’ monitort of de 
kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke regels. De organisaties zijn verplicht alle 
relevante wijzigingen die zij doorvoeren door te geven aan het Jugendamt en incidenten te 
melden. Op basis van klachten van ouders kunnen ook inspecties worden uitgevoerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een pedagogische training hebben afgerond en in het bezit zijn van 
een 'Führungszeugnis' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR wisselt per deelstaat en ligt landelijk gemiddeld op 1:9,7 (en bedraagt gemiddeld 1:5,8 
voor deelstaten in voormalig West-Duitsland en gemiddeld 1:12,8 voor deelstaten in voormalig 
Oost-Duitsland, inclusief Berlijn). De maximale groepsgrootte verschilt per deelstaat en 
varieert tussen 18 en 24 kinderen.   

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. 
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het regionale 'Landesjugendamt' of het plaatselijke 'Jugendamt' (verschilt per 
deelstaat). Het certificaat heet 'Betriebserlaubnis' en is onbeperkt geldig, tenzij er serieuze klachten zijn. 
Ouders zijn in principe vrij om te kiezen van welke opvang ze gebruik willen maken. Echter, door de grote 
vraag en een tekort aan plaatsen is de praktijk vaak dat de regionale overheid uiteindelijk de plaatsing 
bepaalt. Ouders mogen wel voorkeuren aangeven. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal register van geregistreerde kinderopvangorganisaties.  

Openingst i jden  
De deelstaten bepalen hoe lang een kinderopvangorganisatie per jaar gesloten mag zijn. In de meeste 
deelstaten is dat maximaal 30 dagen. 

Verwachte be le idsverander ingen  
De aandacht voor en het belang van een kwalitatief goede voorziening voor buitenschoolse opvang zal de 
komende jaren toenemen als gevolg van de ‘Ganztagförderungsgesetz’ (Act on all-day childcare in primary 
school) die tussen 2026 en 2029 wordt ingevoerd. Die geeft elk schoolgaand kind (in jaar 1 tot en met 4) het 
recht op een volledige dag aan school/opvang (8 uur per dag, 5 dagen per week). Een goede naschoolse 
opvang moet dan voor ieder kind beschikbaar worden. Dit wil overigens niet automatisch zeggen dat de 
opvang ook gratis wordt.     
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05.  Duitsland 
Gastouderopvang 

NAAM:       1)  Kindertagespflege, 2) Tagesmutter/Tagesvater,  3) Grosstagespflege 
LEEFTIJD:  0 – 10 jaar (meestal gebruikt voor 0 – 2 jarigen) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Deelstaten beslissen of de ouders een bijdrage moeten betalen (en de hoogte ervan). De 
bijdrage is vaak afhankelijk van bijvoorbeeld het inkomen. Bij de formele, gereguleerde opvang 
loopt de betaling via het (Landes)jugendamt (ouders betalen niet rechtstreeks aan de 
gastouder). Ouders sluiten ook met Jugendamt een contract (en dus niet direct met de 
gastouder).  . 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door het 'Jugendamt'. Het verschilt per 'Jugendamt' hoe vaak 
inspecties plaatsvinden. 

 

      
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een training hebben afgerond van 160 uur aangaande bijvoorbeeld EHBO, 
veiligheid en pedagogische methodes. Daarnaast moeten zij beschikken over een 
'Führungszeugnis' (vergelijkbaar met VOG). 

   
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen (exclusief eigen kinderen). Om meer 
kinderen op te mogen vangen is een pedagogische opleiding vereist en moet een speciale 
vergunning worden aangevraagd (local authority license). Bij Großtagespflege kunnen 
meerdere kinderen (vaak rond de 10 kinderen) worden opgevangen door 2 of meer gastouders 
(in hun huis of op locaties). Dit wordt per deelstaat anders geregeld. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Er zijn in Duitsland geen gastouderbureaus. Het Jugendamt neemt echter een vergelijkbare rol op zich. Zij 
regelen de betaling tussen ouders en gastouders en zijn belast met de plaatsing/koppeling van vraag en 
aanbod. Ook sluiten ouders geen contract af met de gastouder, maar met het Jugendamt. Wanneer dit niet 
het geval is, is er geen sprake van formele gastouderopvang. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het 'Jugendamt‘/Landesjugendamt en het 'Familien Service Büro' (als 1 of meer 
kinderen meer dan 15 uur per week buiten hun ouderlijk huis worden verzorgd voor meer dan 3 maanden). 
Wanneer de kinderen opgevangen worden in hun ouderlijk huis is registratie niet verplicht. Het certificaat 
heet 'Erlaubnis zur Kindertagespflege' of ‘Eignungsprüfung’ en is 5 jaar geldig. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal register van geregistreerde gastouders.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn er geen belangrijke beleidsveranderingen op afzienbare tijd voorzien.      
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Toelichting 
 

Bij de hiervoor gepresenteerde uitkomsten merken we op dat Duitsland een federale staat is waar de 
(kwaliteits)eisen en afspraken omtrent de kinderopvangvoorzieningen per deelstaat en regionale 
bestuurseenheid (Landkreis) uiteen kunnen lopen. Hierbij dient bij de toetsing van aanvragen in het RBK 
rekening te worden gehouden. Wel is het zo dat – ook rekening houdend met de regionale verschillen – de 
situatie in vrijwel alle deelstaten vergelijkbaar is met de situatie in Nederland.  

 

In Duitsland komt in verschillende deelstaten een variant voor op de gastouderopvang, genaamd 
‘Grosstagespflege’, waarbij meerdere gastouders tegelijk op eenzelfde locatie kinderen in de leeftijd van 0 tot 
10 jaar opvangen. Hiervoor geldt in principe dezelfde wet- en regelgeving als voor ‘enkele’ gastouders. Echter, 
deelstaten geven daar toch op sommige punten een eigen vorm aan.  
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06.  Engeland 
Dagopvang 

NAAM:   1)  Day care centers, 2)(municipal) nurseries/kindergartens/early childhood 
centres 

LEEFTIJD: 0 – 4 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, de bijdrage verschilt per type dagopvang en leeftijd. Municipal nurseries zijn iets 
goedkoper, maar zij bieden maar een bepaald aantal uren opvang aan en richten zich vooral 
gezinnen met lage inkomens. Kinderen in de leeftijd van 3 of 4 jaar hebben recht op 15 uur 
gratis kinderopvang per week (38 weken per jaar) en soms nog eens 15 uur (afhankelijk van 
aantal werkuur en inkomen van de ouders). Ouders sluiten een contract. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden iedere twee of drie jaar plaats door 'Ofsted'. De resultaten worden 
gepubliceerd in een rapport. Informatie over de inspecties is te vinden op: 
https://www.gov.uk/ofsted-inspection-childcare-provider  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een minimaal een 'Level 2 Certificate for the Children and Young 
People's Workforce' hebben afgerond en in het bezit zijn van een 'Certificate of good conduct' 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de beroepskracht. De BKR is 1:3 (0 tot 
2 jaar), 1:4 (2 jaar) en 1:8 (3 en 4 jaar). De BKR is 1:16 (3 en 4 jaar) als een beroepskracht met 
een ‘level 6-opleiding’ direct met de kinderen werkt. Er is geen maximale groepsgrootte 
vastgesteld, een juiste BKR is het uitgangspunt. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Enige uitzondering betreft de groepen 3- en 4-jarigen die worden 
begeleid door een beroepskracht met een hoge opleiding (niveau 6). Bij deze groep is de BKR veel 
ongunstiger dan in de Nederlandse situatie. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij 'Ofsted'. De organisaties krijgen dan een ‘Certificate of Registration’. Deze moet 
elk jaar worden verlengd (door het betalen van  jaarlijkse bijdrage). 

Digitaa l  r egister  
Alle geregistreerde en geaccrediteerde  kinderopvangorganisaties zijn te vinden op:  
https://reports.ofsted.gov.uk/ 
 

Openingst i jden  
Veel opvangorganisaties kennen een sluiting tijdens vakantieperiodes, maar er zijn ook organisaties die het 
hele jaar rond geopend zijn. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er gaan vanuit de samenleving stemmen op om het dure en ingewikkelde systeem van kinderopvang in 
Engeland te reorganiseren. Er zijn echter nog geen concrete plannen of stappen voorzien. 

 

 

  

https://www.gov.uk/ofsted-inspection-childcare-provider
https://reports.ofsted.gov.uk/
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06.  Engeland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Out of School Hours Care (OSHC) 
LEEFTIJD: 5 – 14 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage. OSHC is een erg gewilde vorm van kinderopvang, maar het 
aanbod is zeer beperkt. De prijs is mede daardoor voor ouders vaak erg hoog. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden iedere twee of drie jaar plaats door 'Ofsted'. De resultaten worden 
gepubliceerd in een rapport. Informatie over de inspecties is te vinden op: 
https://www.gov.uk/ofsted-inspection-childcare-provider. Opgemerkt moet worden dat voor 
organisaties die opvang bieden voor kinderen van 8 jaar en ouder geen registratie verplicht is. 
Daar vinden dus ook geen inspecties plaats.   

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een bepaald niveau scholing hebben behaald (niet per se 
kindgerelateerd). Ze moeten daarnaast beschikken over een 'Certificate of good conduct' 
(vergelijkbaar met VOG). Meestal beschikken ze over extra kwalificaties, zoals een EHBO-
diploma 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Voor kinderen van 8 jaar en ouder is er geen BKR vastgesteld. Voor kinderen onder de 8 jaar is 
de BKR minimaal 1:30, maar 'Ofsted' raadt 1:13 aan. Er is geen maximale groepsgrootte 
vastgesteld. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Dit komt omdat er geen of slechts hele ruime eisen 
gelden met betrekking tot de BKR. Ofsted adviseert wel een BKR van 1:13, maar het is onduidelijk of en in 
hoeverre organisaties daar naar luisteren. Gezien het gegeven dat er weinig aanbod aan OSHC is en veel 
vraag, kan verwacht worden dat de grenzen van de BKR zo ver mogelijk worden opgerekt. Daarbij komt dat 
een deel van de opvangorganisaties buiten het toezicht valt, omdat zij zich niet hoeven te registreren (als ze 
alleen kinderen opvangen van 8 jaar en ouder).    

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er gaan vanuit de samenleving stemmen op om het dure en ingewikkelde systeem van kinderopvang in 
Engeland te reorganiseren. Er zijn echter nog geen concrete plannen of stappen voorzien. 

 
  

https://www.gov.uk/ofsted-inspection-childcare-provider
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06.  Engeland 
Gastouderopvang 

NAAM:   Childminder 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage aan de gastouderopvang en sluiten vaak een contract op met de 
gastouder. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elke twee of drie jaar plaats door 'Ofsted'. De resultaten worden 
gepubliceerd in een rapport. Hierbij moet worden opgemerkt dat registratie niet verplicht is 
voor gastouders die alleen kinderen opvangen van 8 jaar en ouder. Deze gastouders worden 
dan niet geïnspecteerd en hoeven niet aan de genoemde eisen te voldoen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een relevante opleiding hebben (Level 2 Certificate for the Children and 
Young People’s Workforce) en een training (home-based childcare course) hebben gevolgd. 
Tevens moeten ze beschikken over een aantal kwalificaties (bijvoorbeeld EHBO) en een 
'Certificate of good conduct' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Maximaal 6 kinderen jonger dan 8 jaar (inclusief eigen kinderen), waarvan maximaal 3 
kinderen jonger dan 5 jaar en maximaal 1 kind jonger dan 1 jaar. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Sinds 2014 bestaan er gastouderbureaus (met goedkeuring van het ministerie van Onderwijs). Het zijn 
organisaties die gastouders op allerlei manieren ondersteunen, zoals met training, hulp bij het opstarten, de 
gehele administratie, marketing richting ouders, belangenbehartiging etc.. Daarin lijken ze enigszins op de 
gastouderbureaus in Nederland. Aansluiting bij een gastouderbureau is niet verplicht. Ofsted is begonnen 
met het onderzoeken van de gastouderbureaus. Dit kost tijd en veel organisaties zijn nog niet aan de beurt 
geweest.    

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij 'Ofsted' . De gastouders krijgen dan een ‘Certificate of Registration’. Deze moet 
elk jaar worden verlengd (door het betalen van  jaarlijkse bijdrage). Registratie van opvang aan kinderen van 
8 jaar en ouder is niet verplicht. 

Digitaa l  r egister  
Alle geregistreerde en geaccrediteerde  kinderopvangorganisaties zijn te vinden op:  
https://www.childcare.co.uk/find/Childminders/Ofsted-egistered?gclid=Cj0KCQjw-
daUBhCIARIsALbkjSYFfryowFA0jHLsfnKcBoey1hO4O1K3yiE9JqsL3205PeYmpJkY3h8aAhxNEALw_wcB 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er gaan vanuit de samenleving stemmen op om het dure en ingewikkelde systeem van kinderopvang in 
Engeland te reorganiseren. Er zijn echter nog geen concrete plannen of stappen voorzien.. 

  

https://www.childcare.co.uk/find/Childminders/Ofsted-egistered?gclid=Cj0KCQjw-daUBhCIARIsALbkjSYFfryowFA0jHLsfnKcBoey1hO4O1K3yiE9JqsL3205PeYmpJkY3h8aAhxNEALw_wcB
https://www.childcare.co.uk/find/Childminders/Ofsted-egistered?gclid=Cj0KCQjw-daUBhCIARIsALbkjSYFfryowFA0jHLsfnKcBoey1hO4O1K3yiE9JqsL3205PeYmpJkY3h8aAhxNEALw_wcB
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Toelichting 
 

Bij de dagopvang is aangegeven dat kinderen van 3 en 4 jaar oud recht hebben op 15 uur gratis kinderopvang. 
Volgens de geraadpleegde landenexpert hebben op veel plekken in Engeland de kinderopvangorganisaties 
echter niet voldoende middelen vanuit de overheid om dit voor ieder kind te organiseren. Dit betekent vaak 
dat van ouders – die dat kunnen betalen – toch een eigen bijdrage wordt verwacht.   
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07.   Estland 
Dagopvang 

NAAM:   1) Lastesõim (creche),  2) Lasteaed (kindergarten) 
LEEFTIJD:  1) 0 – 3 jaar     2) 3 – 7 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen meestal een eigen bijdrage, maar de hoogte ervan kan sterk wisselen. In 
publieke organisaties liggen de bedragen tussen de €0, - en €60,- euro in de maand. Opvang 
kan dus in gemeenten ook gratis zijn (voor bepaalde groepen). De kosten voor opvang in 
private organisaties kunnen hoger zijn. Ouders sluiten met private organisaties een contract af. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door het ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Er is geen 
vastgestelde frequentie waarmee de inspecties moeten plaatsvinden. Dit gebeurt in ieder 
geval naar aanleiding van een klacht. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante pedagogische opleiding hebben afgerond (ongeveer 
op hbo-niveau). Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een uittreksel uit het 
'Karistusregister' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:7 (lastesõim) en 1:14 (lasteaed). De maximale groepsgrootte is 14 (lastesõim), 20 
(lasteaed) of 18 (gemengde groepen 2 – 7 jaar). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Dit geldt in ieder geval voor ‘lastesõim’ (creche). Bij de ‘lasteaed’ 
(kindergarten) is de BKR beduidend hoger dan in Nederland, zelfs als we rekening houden met het feit dat 
een belangrijk deel van de leeftijdsgroep (4 - 7 jaar) in Nederland onder de bso zou vallen (maximaal een 
BKR van 1:13).Op basis van deze BKR zou deze vorm van dagopvang afgekeurd kunnen worden. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Het document heet een ‘Lastesõim ja 
lasteaed koolitusluba’ (onderwijsvergunning voor publieke voorzieningen) of een ‘lastesõim ja lasteaed 
‘tegevusluba’ (een vergunning voor private voorzieningen). De registratie is geldig voor onbepaalde duur (tot 
dat er aanleiding is om registratie in te trekken). 

Digitaa l  r egister  
Een overzicht van alle geregistreerde organisaties kan gevonden worden op: 
https://enda.ehis.ee/avalik/koolieelsed lasteasutused van het Estse onderwijs informatiesysteem (Eesti 
Hariduse Infosüsteem). 
 

Openingst i jden  
In principe zijn de kinderopvangorganisaties het gehele jaar geopend. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua dagopvang zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien voor de komende tijd. 

 

  

https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces;jsessionid=c0a8c8ca30d856bbfc5518a84cfca5d7deb972c3a314.e3ySaN8Ob38Le3mSchaOchuTci0
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07.  Estland 
Buitenschoolse opvang 

In het vorige rapport uit 2018 werd al duidelijk dat ouders niet hoeven te betalen voor buitenschoolse opvang. 
Deze situatie geldt nog steeds. Dit betekent dat er geen vorm van buitenschoolse opvang is die vergelijkbaar is 
met de opvang in Nederland. 
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07.  Estland 
Gastouderopvang 

NAAM:   Lapsehoiuteenus 
LEEFTIJD:  0 – 7 jaar (voor kinderen met een beperking kan dit oplopen tot 18 jaar)  

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. De hoogte van het bedrag kan per gemeente verschillen, omdat 
sommige gemeenten een deel van de kosten betalen. De ouders sluiten een contract met de 
gastouder. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door ‘Sotsiaalkindlustusamet’ (Social Insurance Agency). Er is 
geen frequentie vastgesteld waarmee inspecties moeten plaatsvinden. Vaak gebeurt dit als 
gastouders starten met de opvang en bij klachten. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Voor gastouders is een ‘professionele standaard’ vastgelegd, waarin staat dat ze onder andere 
een passende beroepsopleiding, EHBO-training en ervaring hebben met het werken met 
kinderen. Daarnaast moeten zij een ‘Lastega töötamise piirangu kontrollimine’ hebben 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Wanneer de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt is het maximaal aantal kinderen 5. 
Wanneer de opvang plaatsvindt in een door de inspectie goedgekeurde speciale ruimte (bijv. 
kerkgebouw) is het maximaal aantal kinderen 10, als twee gastouders samenwerken. Kinderen 
onder 3 jaar oud en kinderen die extra zorg nodig hebben tellen als twee. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Er zijn in Estland geen gastouderbureaus. Gastouders werken individueel of samen met een andere 
gastouder. Ze zorgen zelf voor contracten, de facturering etc. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het 'Sotsiaalkindlustusamet'. De vergunning heet ‘tegevusluba’. De registratie is 
voor onbepaalde duur geldig (totdat er aanleiding is om de registratie in te trekken). 

Digitaa l  r egister  
Een overzicht van de geregistreerde gastouders kan gevonden worden op: https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien voor de komende tijd. 

 

Toelichting 
 

Wat betreft de gastouderopvang valt op dat twee gastouders samen kunnen werken en dan de opvang 
kunnen verzorgen op een plek buiten hun eigen huis. Het moet hierbij gaan om een door de inspectie 
goedgekeurde ruimte. Beide gastouders moeten aan de gestelde eisen voldoen en een eigen vergunning 
hebben.  

 
  

https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus
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08.  Finland 
Dagopvang 

NAAM:   Päiväkoti 

LEEFTIJD:  0 – 7 jaar (meestal starten kinderen pas met 1,5 à 2 jaar)  

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   
Ja, de bijdrage wordt betaald aan de gemeente (90% van het aanbod) of aan de private 
aanbieder (10% van het aanbod). Kinderen van 6 jaar krijgen verplicht gratis voorschoolse 
educatie voor 4 uur per dag (700 uur per jaar). Als ouders meer opvang willen moeten zij daar 
voor betalen. Ouders sluiten een contract met de gemeente/de private organisatie. 

 Toezicht en inspectie  
De basisinspecties vinden plaats door de gemeente zelf. Bij klachten kan ook een inspectie 
worden uitgevoerd door 'Aluehallintovirasto' (Regional State Administrative Agency). Deze 
instantie gaat ook na of de gemeente haar toezicht goed uitvoert. Karvi (het Finse Onderwijs 
Evaluatie Centrum ) helpt organisaties bij het uitvoeren van kwaliteitsevaluaties. 

 Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  
Opvang vindt plaats door beroepskrachten met een relevante opleiding. In 2030 moet 2/3 van 
hen een universitaire pedagogische of onderwijskundige opleiding hebben. 1/3 mag een mbo-
opleiding hebben. Nu is (door personeelstekorten) de verhouding in de praktijk nog 
omgekeerd. Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van een ‘rikosrekisteriote’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 BKR en maximale groepsgrootte  
De BKR is 1:4 (0 – 2 jaar), 1:7 (3 – 6 jaar in de voltijdsopvang) en 1:13 (3 – 6 jaar in 
deeltijdsopvang). De groepen mogen maximaal bestaan uit 3 medewerkers en de aan 
verbonden kinderen. De maximale groepsgrootte is dus bijvoorbeeld 12 (0 – 2 jaar) en 21 (3 – 
6 jaar voltijdsopvang). 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De opvang komt op de bovengenoemde punten grotendeels 
overeen met de situatie in Nederland. De enige uitzondering is de BKR voor 3 – 6 jarigen in de 
deeltijdsopvang. Deze is ongunstiger dan in Nederland. Wel gaat het voor een belangrijk deel om een 
leeftijdsgroep die in Nederland onder de bso zou vallen (4 – 6 jaar). Deze specifieke afwijking is voor ons 
geen reden om deze vorm van dagopvang af te keuren.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
De publieke voorzieningen worden gerund door de gemeente (geen aparte registratie). Private aanbieders 
moeten zich melden bij de gemeenten, krijgen vervolgens een controle en dan een ‘notifcation’ van de 
gemeenten. Het bewijsstuk heeft geen specifieke naam. De geldigheid is onbeperkt.  

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal register van geregistreerde kinderopvangorganisaties op nationaal niveau. Per 
gemeente zijn er wel overzichten van alle kinderopvangorganisaties binnen hun grenzen. Deze kunnen op 
internet staan, bijvoorbeeld die in Helsinki: https://www.hel.fi/en/childhood-and-education/early-
childhood-education/early-childhood-education-in-daycare-centres/search-municipal-daycare-centres  

Openingst i jden  
In principe zijn de kinderopvangorganisaties het gehele jaar geopend.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Het registratieproces voor private kinderopvangorganisaties wordt per 2023 wat strenger /overzichtelijker. 
Voorheen konden ze al aan de slag als de gemeente na een controle akkoord was met de opening. De 
gemeente liet de organisatie dan opnemen in het register (Valveri) van de Regional State Administrative 
Agency. Vanaf 2023 moet deze organisatie eerst officieel een toestemming geven voor opening. Dit kost 
voor organisaties mogelijk wat meer tijd, maar is bedoeld als extra kwaliteitscheck.   

  

file://///fs01bartels/Data/BB_SHARED_WORK/0876%20DUO%20Actualisatie%20KO%20EU/Rapport/:%20https:/www.hel.fi/en/childhood-and-education/early-childhood-education/early-childhood-education-in-daycare-centres/search-municipal-daycare-centres
file://///fs01bartels/Data/BB_SHARED_WORK/0876%20DUO%20Actualisatie%20KO%20EU/Rapport/:%20https:/www.hel.fi/en/childhood-and-education/early-childhood-education/early-childhood-education-in-daycare-centres/search-municipal-daycare-centres
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08.  Finland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Koulunkäynnin ulkopuolella/Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 
LEEFTIJD: 7 - 12 jaar (geen leeftijdsgrens voor kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage die sterk kan verschillen per gemeente. Er is wel een 
maximum vastgesteld van €160, - per maand (bij maximaal 760 uur per jaar) en van €120,- (bij 
maximaal  570 uur per jaar).  De ouders sluiten een contract met hetzij de gemeente 
(gemeentelijke voorziening), hetzij met de private organisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties. De 'Aluehallintovirasto‘ 
(Regional State Administratiive Agency) heeft geen toezichthoudende rol, alleen als er 
klachten zijn. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met een relevante pedagogische opleiding. 
Daarnaast moeten zij beschikken over een ‘rikosrekisteriote’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen regels vastgesteld met betrekking tot de BKR of de maximale groepsgrootte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang wordt afgekeurd. Dit omdat er geen regels zijn vastgesteld rond de 
BKR en de maximale groepsgrootte.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt gespeeld met het idee om kinderopvang in de toekomst gratis te maken. Op dit moment zijn er 
echter nog geen concrete plannen of een vooruitzicht wanneer dit gaat gebeuren.    
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08.  Finland 
Gastouderopvang 

NAAM:   Perhepäivähoito 
LEEFTIJD:  0 – 7 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage aan de gemeente of aan gastouders. De ouders doen een 
aanvraag bij de gemeente en de gemeente zoekt een passende plek bij een gastouder en 
draagt zorg voor een contract. Dit contract kan zowel tussen ouders en de gemeente of tussen 
de ouders en de gastouder worden gesloten. 

 
Toezicht en inspectie  

De basisinspecties vinden plaats door de gemeente zelf. Bij klachten kan ook een inspectie 
worden uitgevoerd door 'Aluehallintovirasto' (Regional State Administrative Agency). Deze 
instantie gaat ook na of de gemeente haar toezicht goed uitvoert. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een relevante beroepsopleiding of bepaalde trainingen op het gebied van 
pedagogiek hebben afgerond. De gemeente bepaalt wat een passende opleiding is. Daarnaast 
moeten gastouders in het bezit zijn van een ‘rikosrekisteriote’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 4 kinderen (inclusief eigen kinderen onder de 6) opvangen + 1 
kind dat voor een deel van de dag naar de voorschool gaat. Twee samenwerkende gastouders 
mogen maximaal 8 kinderen opvangen (inclusief eigen kinderen) + 2 kinderen die voor een 
deel van de dag naar de voorschool gaan. Drie samenwerkende gastouders mogen maximaal 
12 kinderen opvangen (zonder extra kinderen). 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Er zijn in Finland geen gastouderbureaus. De gemeente heeft deels vergelijkbare taken als een 
gastouderbureau, zeker voor de gastouders die bij hen in dienst zijn. De gemeente zorgt voor bemiddeling, 
contracten en uitbetaling. Bij de individueel werkende gastouders is de rol van de gemeente beperkter. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
De publieke gastouders zijn in dienst van de gemeente. Ouders kunnen een voorkeur opgeven, maar 
uiteindelijk beslist de gemeente waar een kind geplaatst wordt. Private aanbieders moeten zich registreren 
bij de gemeente. Er is niet echt een registratiebewijs met een specifieke naam. Ze krijgen een 
‘notification’/goedkeuring dat ze voldoen aan de gestelde eisen. De registratie is onbeperkt geldig, tenzij er 
aanleidingen zijn om de registratie in te trekken.   

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal, landelijk register van geregistreerde gastouders. De gemeenten moeten een 
lijst hebben met alle gastouders, maar deze zal niet overal digitaal beschikbaar zijn.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt gespeeld met het idee om kinderopvang in de toekomst gratis te maken. Op dit moment zijn er 
echter nog geen concrete plannen of een vooruitzicht wanneer dit gaat gebeuren. 

  



Bureau Bartels  |  43   
 

Toelichting 
 

Wat betreft de gastouderopvang valt in Finland op dat gastouders mogen samenwerken (tot maximaal 3 
samenwerkende gastouder). Dit is wat anders dan in de Nederlandse situatie. Wel moet elke ouders voldoen 
aan alle eisen rond kwalificatie en registratie.  

 
  



44  |  Bureau Bartels 
 

09.   Frankrijk 
Dagopvang 

NAAM:   1) Crèches collectives, 2) crèches parentales, 3) micro-crèches 
LEEFTIJD: 0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen en de gezinssituatie. Ouders 
sluiten een contract met de kinderopvangvoorziening. Ouders kunnen de crèche vaak zelf 
kiezen. Echter, het  aanbod van deze vorm van kinderopvang is erg beperkt. 
Gemeenten/crèches kunnen daarom ook zelf aanvullende voorwaarde stellen (je moet in de 
gemeente wonen) of voorrang bieden een bepaalde groepen (sociaal zwakkere ouders).      

 

Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden periodiek plaats vanuit de ’Service de Protection Maternelle et Infantile’. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door een multidisciplinaire groep van beroepskrachten met een relevante 
opleiding. In het geval van crèches parentales spelen ouders (aanvullend op de BKR) een 
ondersteunende rol naast de beroepskracht(en). De beroepskrachten moeten beschikken over 
een 'Extrait de casier judiciaire' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5 (kinderen die niet kunnen lopen) en 1:8 (kinderen die wel kunnen lopen). Bij 
mini-crèches is de BKR 1:5. Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Er geldt wel een 
maximum voor de grootte van de organisatie bij een crèche parentales (20 – 25 kinderen) en 
10 voor een mini-crèche. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Het enige punt waarop de situatie afwijkt van die in Nederland is 
dat de maximale groepsgrootte niet is vastgelegd. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Een 'autorisation de fonctionnement' moet worden afgegeven door de Président van het 'Conseil 
Départementale' na advies door de PMI ('Service de Protection Maternelle et Infantile'). Deze autorisatie 
heeft een onbepaalde geldigheidsduur. 

Digitaa l  r egister  
Een digitaal overzicht van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties is de vinden bij de Caisse  
’Allocations Familiales (CAF): https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45572 en 
https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil . 
 

Openingst i jden  
In principe zijn de crèches het gehele jaar geopend, afgezien een week rond kerst en 3 weken in de 
zomervakantie.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voorzien voor de nabije toekomst. 

 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45572
https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil
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09.  Frankrijk 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   1) ‘Accueil périscolaire’ (voor en na school), 2) ‘Accueil extrascolaire’ 
(vakanties). 

LEEFTIJD: 3 – 16 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is. Ouders sluiten een contract 
met de kinderopvangorganisatie, een ‘inscription’.. 

 
Toezicht en inspectie  

Periodieke inspecties worden uitgevoerd door de 'Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES). Wanneer kinderen jonger zijn dan zes jaar, vinden er 
gezamenlijke inspecties plaats met de ’Service de Protection Maternelle et Infantile’. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een passende opleiding hebben gevolgd (in het bezit zijn van een 
‘BAFA: Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur’). Ook moeten zij een ‘Extrait de casier 
judiciaire’ kunnen overleggen (vergelijkbaar met VOG) en wordt het ‘Fichier National d’Auteurs 
d’Infraction Sexuelles ou Violentes’ (FIJAISV) gecontroleerd. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Voor de voor- en naschoolse opvang is de BKR is 1:6 (tot 6 jaar) en 1:14 (vanaf 6 jaar). Bij de 
vakantieopvang is de BKR 1:8 (tot 6 jaar) en 1:12 (ouder dan 6 jaar). Een maximale 
groepsgrootte is niet officieel vastgelegd, maar hangt af van de mogelijkheden van de locatie. 
Ook vormt de BKR een vast uitgangspunt. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. De BKR voor de groep kinderen ouder dan 6 jaar 
(voor- en naschoolse opvang) ligt net over de grens van 1:13 die we hebben vastgelegd (als zijnde 
vergelijkbaar met de Nederlandse situatie). Omdat voor de groep kinderen tot 6 jaar een beduidend lagere 
BKR wordt gehanteerd, zal de gemiddelde BKR naar verwachting alsnog onder de 1:13 komen. Vandaar dat 
deze vorm van opvang alsnog wordt goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Organisaties moeten beschikken over een ‘Déclaration’ van de Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports’ (SDJES). Organisaties die kinderen opvangen jonger dan 6 jaar moeten een 
'Autorisation de Fonctionnement' hebben, afgegeven door de Président van het 'Conseil Départementale' na 
advies door de PMI ('Service de Protection Maternelle et Infantile'). Beide bewijzen zijn onbeperkt geldig, 
maar moeten jaarlijks waar nodig worden geactualiseerd.. 

Digitaa l  r egister  
De BSO kan worden georganiseerd door gemeenten (32.000 faciliteiten door 11.700 gemeenten) of 
verenigingen. Informatie over publieke en niet-commerciële activiteiten is doorgaans beschikbaar via de 
website van gemeenten.  . 

Openingst i jden  
Accueil périscolaire is open gedurende het schooljaar. Accueil extrascolaire wordt ingezet in de 
vakantieperiodes, met name de zomervakantie (juli en augustus). 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua buitenschoolse opvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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09.  Frankrijk 
Gastouderopvang 

NAAM:   1) Assistantes maternelles, 2) maison des assistentes maternelles, 3) crèches 
familiales/crèches à domicile 

LEEFTIJD: 0 – 4 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage die inkomensafhankelijk is. Ouders sluiten een contract met de 
gastouder.   

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden periodiek plaats door de 'Service de Protection Maternelle et Infantile'. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Elke gastouder moet een cursus volgen van 120 uur (60 uur voor de start van de 
werkzaamheden en 60 uur in de eerste twee jaar erna). Dit geldt overigens niet voor 
gastouders die beschikken over een relevante pedagogische (beroeps)opleiding. Daarnaast 
moeten ze beschikken over een 'Extrait de casier judiciaire' (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 4 kinderen (inclusief eigen kinderen jonger dan 3 jaar) opvangen. 

 

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er bestaat in Frankrijk geen systeem van gastouderbureaus dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten beschikken over een 'Agrément' afgegeven door de Président van het 'Conseil 
Départementale' na advies door de PMI ('Service de Protection Maternelle et Infantile'). Het Agrément is 5 
jaar geldig. 

Digi taa l  r egister  
Een digitaal overzicht van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties is de vinden bij de Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF): https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45572 en 
https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45572
https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil
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Toelichting 
 

Bij de dagopvang werden aanvragen bij DUO voor een crèche parentales (ouderparticipatiecrèche) in het 
verleden afgekeurd, omdat ouders een deel van de opvang verzorgen. Echter, de BKR (1:5 / 1:8) van deze 
vorm van dagopvang wijkt niet af van de crèche collective. Bovendien is de participatie van ouders altijd boven 
op (dus extra ten opzichte van) de reguliere formatie. 

 

De gastouderopvang kan in Frankrijk op drie manieren geregeld zijn. In de eerste plaats via een zelfstandig 
werkende gastouder (vanuit het eigen huis). In de tweede plaats is het mogelijk dat een aantal (meestal vier) 
gastouders vanuit een zogeheten ‘maison des assistentes maternelles’ ieder elk maximaal vier kinderen op 
één centrale locatie opvangen. Ze delen dan de faciliteiten en kunnen samen activiteiten ondernemen. Ten 
slotte is het – in de derde plaats – mogelijk dat sprake is van een ‘crèche familiale’. In dat geval vangt een 
gastouder de kinderen thuis op, maar gaat twee keer per week naar de centrale crèche om daar aan de 
activiteiten deel te nemen (en de kinderen met elkaar te laten spelen). Bij deze laatstgenoemde gastouders 
gaat het dan overigens om werknemers van de crèche. Zij worden ook via een werkgever betaald. De andere 
twee typen gastouders (die we hiervoor bespraken) worden direct betaald door de ouders. In alle gevallen 
zijn de eisen die aan de (drie typen) gastouders worden gesteld echter hetzelfde en vallen binnen de 
Nederlandse normen. 
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10.  Griekenland 
Dagopvang variant 1 

NAAM:   1) Vrefikoi Stathmi,               2) Paidikoi Stathmi,    3) Vrefonipiakoi Stathmi  
LEEFTIJD:  1) 2/6 maanden – 2,5 jaar   2) 2,5 – 4 jaar               3) 2/6 maanden – 4 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Deze is inkomensafhankelijk binnen publieke 
kinderopvangvoorzieningen. Als ouders kiezen voor private kinderopvang dan betalen ze het 
daar gestelde (vaste) tarief. De plaatsing van kinderen in publieke voorzieningen (welk kind 
komt waar) wordt bepaald door de gemeente. Ouders kunnen een voorkeur aangeven, maar 
de gemeente beslist. Het afsluiten van een contract is niet gebruikelijk.   

 
Toezicht en inspectie  

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspecties. Gemiddeld genomen 
vinden deze inspecties eens per jaar plaats. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten en hun assistenten moeten in het bezit zijn van een passende pedagogische 
opleiding. Daarnaast moeten zij een ‘Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου’ kunnen overleggen 
(vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Op een groep van maximaal 12 kinderen tot 2,5 jaar moeten 2 beroepskrachten en 1 assistent 
aanwezig zijn (BKR tussen 1:4 en 1:6). Voor een groep van maximaal 25 kinderen tussen 2,5 en 
4 jaar oud moeten 1 beroepskracht en 1 assistent worden ingezet (BKR 1:12). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De opvang komt op de bovengenoemde punten grotendeels 
overeen met de situatie in Nederland. Dit geldt in ieder geval voor de opvang van kinderen tussen 0 en 2,5 
jaar. Voor de groep 2,5 tot 4 jarigen geldt dat de BKR hoger is dan in Nederland. Op de andere punten komt 
de opvang ook voor deze groep overeen met de Nederlandse situatie.   

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
De kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de gemeente. Zij krijgen dan een toestemming om 
de dagopvang te runnen (Άδεια λειτουργίας Βρεφικού, Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού). Deze 
toestemming is een bepaalde periode geldig (vaak 3 tot 5 jaar), waarna de gemeente de toestemming moet 
verlengen. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal register op landelijk niveau. Elke gemeente heeft een lijst met de 
kinderopvangorganisaties. Deze lijst zal voor sommige gemeenten op internet te vinden zijn, maar voor 
andere gemeenten niet. 

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties zijn over het algemeen de gehele maand augustus gesloten, daarnaast vaak 
rond Kerst en Pasen. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua dagopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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10.  Griekenland 
Dagopvang variant 2  

NAAM:   Nipiagogeia (Νηπιαγωγεία) 
LEEFTIJD: 4 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Soms. Opvang in publieke voorzieningen is gratis. Als ouders kiezen voor private kinderopvang 
dan betalen ze het daar gestelde (vaste) tarief. De plaatsing van kinderen in publieke 
voorzieningen (welk kind komt waar) wordt bepaald door de gemeente. Ouders kunnen een 
voorkeur aangeven, maar de gemeente beslist. Het afsluiten van een contract is niet 
gebruikelijk.   

 
Toezicht en inspectie  

Het ministerie voert inspecties uit, maar niet met een duidelijke frequentie. De gemeente 
controleert de gebouwen waar de opvang plaatsvindt en de daarin aanwezige materialen. 
Deze inspectie vindt over het algemeen jaarlijks plaats. Daarnaast wordt verwacht dat de 
opvang zichzelf voortdurend evalueert. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten in het bezit zijn van een passende pedagogische opleiding. Daarnaast 
moeten zij een ‘Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου’ kunnen overleggen (vergelijkbaar met VOG). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:23. De maximale groepsgrootte is 23. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit komt doordat de BKR aanzienlijk ongunstiger is dan in 
Nederland. In Griekenland geldt deze opvang als dagopvang. In Nederland zou deze opvang (gezien de 
leeftijd) vallen onder de bso. Echter, voor zowel de dagopvang als de bso is een BKR van 1:25 veel 
ongunstiger dan in Nederland wordt gehanteerd. Bovendien: de meeste opvang vindt plaats in publieke 
voorzieningen. Deze opvang is voor ouders gratis en wordt op basis daarvan afgekeurd.    

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua dagopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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10.  Griekenland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (centra voor creatieve arbeid voor kinderen) 

LEEFTIJD:  5 – 12 jaar (soms worden jongere kinderen toegestaan) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een bijdrage. Deze bijdrage is lager in publieke voorzieningen dan in privaat 
georganiseerde opvang. Het afsluiten van een contract is niet gebruikelijk. 

 

 
Toezicht en inspectie  

De gemeente voert inspecties uit, met name ten aanzien van het gebouw waarin de opvang 
plaatsvindt en de materialen die zich daarin bevinden. De inspecties vinden gemiddeld eens 
per jaar plaats. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepsk rachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Dit 
hoeft niet alleen een pedagogische opleiding zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gericht zijn op 
creatieve vakken. Daarnaast moeten zij een ‘Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου’ kunnen 
overleggen (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen nadere regels gesteld rond de BKR en de maximale groepsgrootte. 

 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Er zijn geen nadere regels vastgesteld rondom de BKR.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er worden wat betreft de buitenschoolse opvang geen belangrijke veranderingen verwacht. 
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10.  Griekenland 
Gastouderopvang 

NAAM:   Νταντάδες της γειτονιάς   
LEEFTIJD:  0 – 1,5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Soms. De overheid biedt ouders een maximale vergoeding van €200,- per maand. Extra 
opvangkosten moeten door de ouders worden betaald. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Dit is nog niet nader vastgesteld. Gereguleerde gastouderopvang bestond tot voor kort niet in 
Griekenland. Momenteel zet de Griekse overheid zich in om deze vorm van kinderopvang te 
gaan organiseren. Wanneer de regels echt zijn vastgesteld en gastouderopvang gereguleerd 
zal plaatsvinden is nog onduidelijk. Wellicht is daar in 2023 meer over te zeggen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Dit 
hoeft niet alleen een pedagogische opleiding zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gericht zijn op 
creatieve vakken. Daarnaast moeten zij een ‘Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου’ kunnen 
overleggen (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Dit is nog niet nader vastgesteld.   

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is afgekeurd. Gereguleerde gastouderopvang is nog volop in ontwikkeling 
in Griekenland. De Griekse overheid zet zich actief  in om gereguleerde gastouderopvang in de steigers te 
zetten. Tot op heden zijn belangrijke regels/beslissingen nog niet gemaakt. Het is daarom nog niet duidelijk 
aan welke eisen de gastouderopvang in de toekomst zal gaan voldoen. Vooralsnog wordt deze vorm van 
kinderopvang dan ook nog afgekeurd. Wellicht is het zinvol om in 2023 de situatie nader in beeld te 
brengen.   

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
De komende periode wordt nog actief gewerkt aan het verder vormgeven en reguleren van de 
gastouderopvang. Van formele gastouderopvang is op het moment van schrijven nog geen sprake in 
Griekenland. In 2023 is hierover wellicht meer bekend. 
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11.  Hongarije 
Dagopvang variant 1 

NAAM:   (Mini) bölcsőde 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen meestal een bijdrage die wisselt per gemeente en per type opvang. Ouders 
tekenen een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elk jaar plaats door de gemeente en eenmaal per 2 jaar door de regionale 
overheidskantoren (de (mini) bölcsőde valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie 
van Volksgezondheid). 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een 2-jarige beroepsopleiding of een bacheloropleiding hebben 
afgerond. Daarnaast moeten zij bijscholingscursussen volgen waar zij punten voor krijgen die 
nodig zijn om als beroepskracht in de kinderopvang geregistreerd te blijven. Daarnaast moeten 
zij in het bezit zijn van een 'erkölcsi bizonyítvány' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Voor de (mini)bölcsőde geldt een BKR van 1 beroepskracht en 1 assistent voor 7 kinderen en 
maximaal 7 kinderen per groep.  

Voor de bölcsőde geldt: 2 beroepskrachten en 1 assistent voor 12 - 14 kinderen en maximaal 
12 - 14 kinderen per groep. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. 
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de regionale overheidskantoren. Zij geven een 'működési engedély' af die 
onbeperkt geldig is. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle kinderopvangorganisaties zijn 
opgenomen.  

Openingst i jden  
Hierover is geen specifieke informatie beschikbaar. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke veranderingen in beeld. 
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11.  Hongarije 
Dagopvang variant 2 

NAAM:   (Munkahelyi bölcsőde (crèche op de werkplek) 
LEEFTIJD: 0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een bijdrage en tekenen een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elke 2 jaar plaats door de regionale overheidskantoren. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een cursus van 100 uur of een relevante bacheloropleiding hebben 
afgerond. Een assistent moet alleen aan dezelfde kwalificatie-eisen voldoen als hij/zij ook wel 
eens al vervanger van de beroepskracht optreedt. Beroepskracht en assistent moeten zij in het 
bezit zijn van een 'erkölcsi bizonyítvány' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5. De maximale groepsgrootte is 7. Als er 7 kinderen aanwezig zijn, mag er naast 
een beroepskracht een assistent worden ingezet.   

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Het enige belangrijke verschil is dat naast een gastouder ook een 
assistent kan worden ingezet. Dit zal zeker niet in alle gevallen gebeuren. De opleidingseisen voor 
assistenten zijn minder hoog, maar een deel van de assistenten zal ook een passende opleiding hebben 
genoten (als ze als vervanger optreden). 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de regionale overheidskantoren. Zij geven een 'működési engedély' af die 
onbeperkt geldig is. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle kinderopvangorganisaties zijn 
opgenomen. 

Openingst i jden  
Hierover is geen specifieke informatie beschikbaar. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke beleidsveranderingen in beeld. 
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11.  Hongarije 
Dagopvang variant 3 

NAAM:   Óvada 
LEEFTIJD:  3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Kinderen vanaf 3 jaar (op verzoek van ouders kan dit worden uitgesteld tot 5 jaar) zijn 
verplicht om minimaal 4 uur per dag naar de óvada (voorschool) te gaan. Voor alle uren extra 
moeten ouders veelal een bijdrage betalen. De gemeente beslist daarover. In enkele gevallen 
is het gratis. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elk jaar plaats door de gemeente. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een 2-jarige beroepsopleiding of een bacheloropleiding hebben 
afgerond. Daarnaast moeten zij bijscholingscursussen volgen waar zij punten voor krijgen die 
nodig zijn om als beroepskracht in de kinderopvang geregistreerd te blijven. Daarnaast moeten 
zij in het bezit zijn van een 'erkölcsi bizonyítvány' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:12. De maximale groepsgrootte is 24. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De BKR en de maximale groepsgrootte wijken wel af van die in 
de Nederlandse situatie. Echter, een belangrijk deel van de kinderen in deze vorm van opvang valt in 
Nederland qua leeftijd onder de buitenschoolse opvang (waarmee de eisen omtrent BKR en maximale 
groepsgrootte beter overlappen).  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het ministerie van Sociale Zaken ('Emberi Erőforrások Minisztériuma'). De 
'működési engedély' is onbeperkt geldig. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle kinderopvangorganisaties zijn 
opgenomen. 

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties zijn in principe het gehele jaar geopend. In de zomer zal een deel van de 
voorzieningen gesloten zijn, maar ook een deel geopend blijven. Op die manier kan – door het samenvoegen 
van groepen – wel opvang geregeld worden.   

Verw achte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke beleidsveranderingen in beeld. 
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11.  Hongarije 
Buitenschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang wordt hoofdzakelijk door scholen aangeboden in de vorm van een verlengde schooldag. 

Voor de jongere kinderen geldt dat ze dan huiswerk maken onder begeleiding van een leraar die ook wat 

sportieve en creatieve activiteiten organiseert. Oudere kinderen maken zelfstandig hun huiswerk onder 

supervisie van een leraar. Ouders hoeven hierbij alleen voor extraatjes te betalen, zoals eten en drinken. Er zijn, 

voornamelijk in de grote steden, ook enkele private aanbieders van buitenschoolse opvang maar het is 

onduidelijk aan welke regels zij moeten voldoen. 
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11.  Hongarije 
Gastouderopvang 

NAAM:   Családi bölcsődei (family daycare) 
LEEFTIJD:  0 – 14 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage en sluiten een contract af met de gastouder. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elke 2 jaar plaats door de regionale overheidskantoren. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een training van 100 uur afgerond hebben of  in het bezit zijn van een 
relevant bachelordiploma. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een 'erkölcsi bizonyítvány' 
(vergelijkbaar met VOG). Gastouders kunnen ook een assistent aannemen. Deze assistent 
moet alleen aan dezelfde kwalificatie-eisen voldoen als hij/zij ook wel eens al vervanger van de 
gastouder optreedt. Gastouder en assistent moeten zij in het bezit zijn van een 'erkölcsi 
bizonyítvány' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen. Wanneer er een assistent wordt 
aangenomen is het maximaal aantal op te vangen kinderen 7. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Het enige belangrijke verschil is dat naast een gastouder 
ook een assistent kan worden ingezet. Dit zal zeker niet in alle gevallen gebeuren. De opleidingseisen voor 
assistenten zijn minder hoog, maar een deel van de assistenten zal ook een passende opleiding hebben 
genoten (als ze als vervanger optreden).  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eau  
Er is in Hongarije geen vergelijkbaar systeem van gastouderbureaus als in Nederland. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de regionale overheidskantoren. Zij geven een 'működési engedély' af die 
onbeperkt geldig is. Gastouders kunnen zelfstandig werken, maar kunnen ook in dienst zijn van een 
gemeente, een kerkelijke organisatie of private organisatie. 

Digitaa l  r egister  
Voor zover bekend is er geen landelijk, digitaal register waarin alle gastouders zijn opgenomen.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen specifieke beleidsveranderingen in beeld. 
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Toelichting 
 

De gegevens over Hongarije zijn gebaseerd op de informatie uit het vorige rapport (2018), aangevuld met 
deskresearch. Zo is via internet (zoals de website www.macske.hu : de beroepsvereniging van mensen die 
werken in de kinderopvang en die van de Menedék Association) onderzocht of er belangrijke recente 
ontwikkelingen zijn(geweest) rond de kinderopvang in Hongarije. Ook is op die manier nagegaan of de 
informatie uit 2018 nog actueel is (bijvoorbeeld omtrent de BKR en de maximale groepsgrootte). Omdat we 
geen contactpersoon hebben kunnen vinden/raadplegen moet de gepresenteerde informatie met enige 
voorzichtigheid worden behandeld.  

 

Wat betreft de dagopvang is naast de (mini)bölcsőde ook de munkahelyi bölcsőde (crèche op de werkplek) 
als vorm van kinderopvang behandeld. Dit is een crèche die door de werkgever ingericht en georganiseerd 
wordt voor de medewerkers van het bedrijf. In 2019 bleek dat er in 2019 in heel Hongarije maar 9 van deze 
crèches aanwezig waren (met in totaal 59 kinderen). Deze vorm van kinderopvang is dus zeer beperkt van 
omvang.  

 

  

http://www.macske.hu/
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12.  Ierland 
Dagopvang 

NAAM:   Crèche/nursery/pre-school/playschool/naíonraí 
LEEFTIJD:  0 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage. Voor 3 en 4 jarigen krijgen ouders 3 uur gratis opvang per 
dag (38 weken per jaar). Daarnaast zijn/komen er verschillende vormen van financiële 
tegemoetkoming aan ouders, omdat kinderopvang erg duur is. Het afsluiten van een contract 
tussen ouders en kinderopvangorganisatie is geen verplichting. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden circa elke 2 à 3 jaar (of vaker als daar aanleiding toe is) plaats door de 'Child 
and Family Agency' (Tusla). De inspectierapporten en de reactie van de 
kinderopvangorganisaties zijn openbaar toegankelijk via de website: 
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/list-of-pre-school-services-by-county/ 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante opleiding hebben afgerond, waarvan de eisen zijn 
vastgelegd in het 'National Framework of Qualifications'. Daarnaast moeten zij beschikken 
over een 'Garda Vetting Disclosure' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR verschil per duur van de opvang:: 
* Sessional care (≤ 3,5 uur per dag): 1:3 (0 - 1 jaar), 1:5 (1 - 2,5 jaar), 1:11 (2,5 - 6 jaar) 
* Part time / full time care (> 3,5 uur per dag): 1:3 (0 - 1 jaar), 1:5 (1 - 2 jaar), 1:6 (2 - 3 jaar) , 
1:8 (3 - 6 jaar) De maximale groepsgrootte is 20 kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Deze vorm van opvang komt overeen met de Nederlandse 
situatie. Alleen de BKR voor 2,5 – 6 jarigen in de sessional care is wat minder gunstig dan in Nederland. Voor 
veruit de meeste leeftijdsgroepen is de BKR echter vergelijkbaar met die in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie van kinderopvangorganisaties vindt plaats bij de 'TUSLA Registration & Inspection Service' van de 
'Child and Family Agency'. Het ‘Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY)’ 
houdt toezicht op TUSLA. Kinderopvangorganisaties sluiten een ‘National Childcare Scheme Contract’ af met 
het Department. Ze krijgen dan een ‘national registration certificate’, dat 3 jaar geldig is. Daarna moet het 
registratieproces opnieuw worden doorlopen.   

Digitaa l  r egister  
Een overzicht van de organisaties voor dagopvang is beschikbaar op de website van Tusla: 
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/list-of-pre-school-services-by-county/ . Ook regionaal (per 
City and County Childcare Committee) is er vaak een overzicht beschikbaar. Bijvoorbeeld voor Dublin: 
https://childcareonline.ie/ . 

Openingst i jden  
De meeste kinderopvangorganisaties zijn het gehele jaar geopend. Het zijn echter private organisaties die 
hierin hun eigen beleid kunnen bepalen. 

Toekomst ig beleid  
Er ligt een voorstel om te komen tot een nationale organisatie die verantwoordelijk wordt voor het gehele 
terrein van ‘Early Learning and School-Aged Childcare’ in Ierland. Het genoemde Department heeft nu deze 
rol, maar houdt zich nog voornamelijk bezig met kinderen in achterstandssituaties. 

 

 

  

https://www.tusla.ie/services/preschool-services/list-of-pre-school-services-by-county/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/list-of-pre-school-services-by-county/
https://childcareonline.ie/
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12.  Ierland 
Buitenschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang vindt in Ierland voornamelijk plaats in de informele sfeer. Daarom bestaan voor de bso 

geen formele regels (en instanties die daarop toezien). Alleen in enkele achterstandsgebieden komen 

gesubsidieerde BSO-vormen voor. 
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12.  Ierland 
Gastouderopvang 

NAAM:   Notifiable childminders 
LEEFTIJD:  0 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage aan de individuele gastouder. Het bedrag wat gastouders 
vragen verschilt enorm. Gastouderopvang vindt voor het overgrote deel (80%) plaats in de 
informele sfeer. Het afsluiten van formele contracten is geen gemeengoed, ook niet bij de wel 
geregistreerde gastouders.   

 
Toezicht en inspectie  

Geregistreerde gastouders worden eens per 1 à 2 jaar gecontroleerd door ‘The Early Year’s 
Pre-School Inspectorate’ (Tusla). Deze inspecties krijgen in de afgelopen jaren steeds meer en 
beter vorm (voorheen vonden er door onder andere personeelsgebrek weinig inspecties 
plaats). 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Geregistreerde gastouders moeten beschikken over een 'Garda Vetting Disclosure' 
(vergelijkbaar met VOG). Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor gastouders. 

 

Maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen (inclusief eigen kinderen) van wie maximaal 
2 kinderen jonger zijn dan 15 maanden. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Hoewel het grootste deel van de gastouderopvang een 
informeel karakter heeft, zijn er ook geregistreerde gastouders aan wie wel bepaalde eisen worden gesteld 
en die onder toezicht staan van Tusla.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er zijn geen gastouderbureaus in Ierland. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders die dat willen registreren zich bij Tusla en krijgen een ‘National registration certificate’. Een 
belangrijke redenen om te kiezen voor registratie zijn dat je kunt aantonen dat je aan bepaalde 
voorwaarden voldoet en dat je als geregistreerde gastouder belastingvrijstellingen hebt (15.000,- pond per 
jaar belasting vrij verdienen). De registratie is 3 jaar geldig.   

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar digitaal register van de geregistreerde gastouders. 

Toekomst ig beleid  
Er ligt een voorstel om te komen tot een nationale organisatie die verantwoordelijk wordt voor het gehele 
terrein van ‘Early Learning and School-Aged Childcare’ in Ierland. Het genoemde Department heeft nu deze 
rol, maar houdt zich nog voornamelijk bezig met kinderen in achterstandssituaties. 
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13.  IJsland 
Dagopvang 

NAAM:   Leikskólar 
LEEFTIJD:  0 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, de hoogte van de eigen bijdrage wisselt per gemeente. Vaak is er een korting voor het 
tweede en derde kind. Sommige gemeenten bieden voor een aantal uur gratis kinderopvang 
aan kinderen van 5 jaar. Ouders sluiten een formeel contract met de gemeente over de 
opvang. 

 
Toezicht en inspectie  

Het ministerie van Onderwijs voert per jaar een inspectie uit bij 6 dagopvangorganisaties (dat 
is 2% à 3% van het totaal aantal. Dit gebeurt willekeurig. Daarnaast kunnen gemeenten 
inspecties uitvoeren. Dit gebeurt echter vooral in Reijkjavik. In de andere gemeenten (vaak 
klein) gebeurt dit meestal niet. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

2/3 van de beroepskrachten moet een relevante universitaire opleiding hebben afgerond. 
Voor assistenten gelden geen specifieke opleidingseisen. Alle medewerkers moeten in het 
bezit zijn van een 'Hreint sakavottorð' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er is geen BKR en geen maximale groepsgrootte vastgesteld. In 2009 zijn deze komen te 
vervallen om meer ruimte te geven aan de voorziening zelf om te bepalen wat goed is voor de 
kinderen. Volgens de landenexpert is de BKR sinds die tijd in de praktijk omlaag gegaan en ligt 
het gemiddelde nu op 1:3 (jongste kinderen) tot 1:8 (voor 5-jarigen). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit komt omdat er maar in zeer beperkte mate inspecties 
plaatsvinden (zeker in kinderopvangorganisaties buiten de hoofdstad). Daarnaast geldt dat er geen officiële 
BKR is vastgesteld. In de praktijk komt de BKR (naar verwachting) wel overeen met de situatie in Nederland, 
maar er is geen garantie.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua dagopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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13.  IJsland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Lengd viðvera/frístundaheimili 
LEEFTIJD: 6 – 9 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, de hoogte van het bedrag verschilt per gemeente. Er is vaak een korting voor het tweede 
en derde kind. Ouders tekenen vaak een contract met de gemeente of de 
kinderopvangvoorziening. 

 
Toezicht en inspectie  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie, maar het verschilt per gemeente hoe vaak 
en op welke aspecten een inspectie plaatsvindt. Buiten de hoofdstad is de buitenschoolse 
opvang direct verbonden aan de school (wordt georganiseerd door de school). In Reijkjavik 
vindt buitenschoolse opvang plaats buiten de school. Als  het ministerie van Onderwijs de 
scholen inspecteert, nemen ze vaak ook de bso mee.   

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers moeten beschikken over een Hreint sakavottorð (vergelijkbaar met VOG). Er 
bestaat op universiteiten een opleiding voor medewerkers van de buitenschoolse opvang. In 
de meeste opvangorganisaties heeft het personeel deze opleiding ook gevolgd. Er zijn echter 
geen wettelijke opleidingseisen voor personeel in de buitenschoolse opvang. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR verschilt per gemeente. Er is geen maximale groepsgrootte vastgesteld. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Gemeenten in IJsland zijn verantwoordelijk voor de 
kinderopvang. Zij zijn op veel aspecten vrij in hoe zij de regelgeving rondom kinderopvang vormgeven. Het is 
daardoor onvoldoende duidelijk in hoeverre de kinderopvang overeenkomt met die in Nederland. Zo zijn er 
op het punt van de opleiding van beroepskrachten, de BKR en de maximale groepsgrootte geen duidelijke en 
eenduidige regels.   

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua BSO zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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13.  IJsland 
Gastouderopvang 

NAAM:   1)  Dagforeldri, 2) daggæsla í heimahúsi, 3) samvinna tveggja eða fleiri 
dagforeldra   

LEEFTIJD:  0 – 2 jaar (vanaf 3 jaar gaan kinderen vaak naar ‘preschool’) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die kan wisselen per gemeente en gastouder (sommige 
gemeenten betalen een deel van de kosten). De ouders sluiten een contract met de gastouder. 
Gastouderopvang is veel duurder dan ‘preschool’.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de gemeente. Deze inspecties vinden eens of tweemaal per 
jaar plaats, mede afhankelijk van de ervarenheid van de gastouder.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een training voor gastouders hebben gevolgd, deze wordt verzorgd door 
de gemeente. Ook moeten ze een verklaring omtrent gedrag overleggen.  

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen in het eerste jaar dat ze werken maximaal 4 kinderen opvang (inclusief hun 
eigen kinderen). Daarna is het maximum 5 kinderen. Gastouders mogen ook samenwerken en 
mogen dan maximaal 10 kinderen opvangen (inclusief hun eigen kinderen).  

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er zijn in IJsland geen gastouderbureaus. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de gemeente. Gastouders ontvangen als bewijs een 'Starfsleyfi'. Na de eerste 
aanvraag is deze 1 jaar geldig, maar daarna is het bewijs 4 jaar geldig. Ouders mogen zelf kiezen naar welke 
gastouder zij hun kinderen brengen. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar, digitaal register van geregistreerde gastouders.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Het kan zijn dat het aantal gastouders de komende jaren (flink) zal dalen. Steeds meer gemeenten zetten 
namelijk in op het uitbreiden van de capaciteit van de preschools en willen deze ook meer toegankelijk 
maken voor kinderen vanaf 1 jaar. 
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14.  Italië 
Dagopvang variant 1 

NAAM:      Asilo nidi/nidi d’infanzia 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze kan sterk wisselen tussen de regio’s. 
Het afsluiten van een contract tussen ouders en de kinderopvangorganisatie is niet 
gebruikelijk. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de gemeente. Gemiddeld geldt dat in de gemeentelijke 
regelgeving is bepaald dat er twee keer per jaar een inspectie moet plaatsvinden. Daarnaast 
wordt aangegeven dat – door het werken met een verplichte pedagogische coördinator – 
organisaties ook voortdurend aan zelfevaluatie doen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten beschikken over een universitair of hbo-diploma op het terrein van 
pedagogiek/onderwijs, met daarin een speciale focus op ‘daycare education’. Daarnaast 
moeten beroepskrachten beschikken over een 'Certificato del Casellario Giudiziale' 
(vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Gemeenten mogen zelf beslissen over de BKR en de maximale groepsgrootte, dus dit kan 
verschillen. In de praktijk is de BKR gemiddeld: 1:4/6 (3 - 12 maanden), 1:6/8 (1 - 2 jaar) en 
1:8/10 (2 – 3 jaar). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Het enige punt waarop de situatie afwijkt van die in Nederland is 
dat de maximale groepsgrootte en de BKR niet landelijk is vastgelegd, maar door de gemeenten wordt 
bepaald. In de praktijk blijkt de BKR echter redelijk goed overeen te komen met de Nederlandse situatie. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registatie vindt plaats bij de gemeente. Er zijn twee soorten bewijsstukken, namelijk ‘Autorizzazione al 
funzionamento’ en ‘Accreditamento’ (zie de toelichting voor nadere uitleg). Deze zijn over het algemeen 
geldig voor 3 jaar, daarna moeten deze verlengd/vernieuwd worden.   

Digitaa l  r egister  
Er is geen landelijk, digitaal register. Gemeenten bieden op hun website veelal een overzicht van alle 
geregistreerde en geaccrediteerde kinderopvangorganisaties. Bijvoorbeeld de gemeente Milaan:  
 https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/0-3-ann en de gemeente Florence: 
https://educazione.comune.fi.it/scuole-0-3 . 

Openingst i jden  
De organisaties zijn over het algemeen 42 tot 46 per jaar geopend. De overige weken kunnen zij gesloten 
zijn. Dit gebeurt vooral rond kerst en in de zomer. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 

 

 

  

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/0-3-ann
https://educazione.comune.fi.it/scuole-0-3
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14.  Italië 
Dagopvang variant 2 

NAAM:    Scuola dell’infanzia 
LEEFTIJD:  3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De publieke voorzieningen zijn gratis. Voor private voorzieningen moeten ouders een bijdrage 
betalen. Er is geen sprake van een formeel contract tussen ouders en de voorziening.   

 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de gemeente en het regionale onderwijsbureau. Deze inspecties 
vinden 1 maal per jaar plaats. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten beschikken over een afgeronde relevante hbo-opleiding (leraar 
basisonderwijs). Daarnaast moeten zij beschikken over een 'Certificato del Casellario 
Giudiziale' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Elke groep wordt geleid door twee beroepskrachten, maar deze zijn volgens de geraadpleegde 
contactpersoon (lang) niet altijd tegelijkertijd op de groep. Wanneer zij er samen zijn is de BKR 
1:9/1:13. Wanneer zij alleen werken kan de BKR dus oplopen tot 1:26. De maximale 
groepsgrootte is 26 kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit komt omdat de BKR (grote) delen van de dag sterk afwijkt van 
de situatie in Nederland. Daarnaast geldt dat veel voorzieningen (alle publieke voorzieningen) gratis zijn.   

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 
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14.  Italië 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:      Geen specifieke Italiaanse naam bekend.  
LEEFTIJD:  6 – 11 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is. Deze kan sterk wisselen 
tussen de regio’s. Het afsluiten van een contract is niet gebruikelijk.   

    

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de gemeenten. Dit gebeurt gemiddeld 1 keer in de 2 jaar. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten beschikken over minimaal een afgeronde (pedagogische) opleiding op mbo-
niveau en zij moeten in het bezit zijn van een 'Certificato del Casellario Giudiziale' 
(vergelijkbaar met VOG). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De maximale groepsgrootte is 24/28. De BKR is gemiddeld 1:12/1:14. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. De BKR ligt net rond de grens van 1:13 die we 
hebben vastgelegd (als zijnde vergelijkbaar met de Nederlandse situatie). Omdat op de overige 
kwaliteitscriteria positief wordt gescoord wordt deze vorm van opvang alsnog wordt goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de gemeente en wordt elke 1 à 2 jaar verlengd op basis van het inspectierapport. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen landelijk, digitaal register. Gemeenten bieden op hun website veelal een overzicht van alle 
geregistreerde kinderopvangorganisaties. 

Openingst i jden  
Hierover kunnen organisaties zelf beslissen, er zijn geen landelijke regels op dit punt. 

Verwachte be le idsverander ingen  

Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 
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14.  Italië 
Gastouderopvang 

NAAM:       ‘Servizio educativo in contest domiciliare’ 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is. Deze kan sterk wisselen 
tussen de regio’s. Het afsluiten van een contract is niet gebruikelijk..       

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de gemeente. Gemiddeld geldt dat in de gemeentelijke 
regelgeving is bepaald dat er twee keer per jaar een inspectie moet plaatsvinden. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten beschikken over een universitair of hbo-diploma op het terrein van 
pedagogiek/onderwijs, met daarin een speciale focus op ‘daycare education’. Daarnaast 
moeten beroepskrachten beschikken over een 'Certificato del Casellario Giudiziale' 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

In deze vorm van opvang mogen maximaal 6 kinderen worden opgevangen. Wanneer er meer 
dan 6 uur per dag opvang wordt geboden, dan moet deze voorziening gerund worden door 
meer dan 1 beroepskracht. Gemeenten mogen zelf beslissen over de BKR en de maximale 
groepsgrootte, dus dit kan verschillen. In de praktijk is de BKR gemiddeld: 1:4/6 (3 - 12 
maanden), 1:6/8 (1 - 2 jaar) en 1:8/10 (2 - 3 jaar). 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Het betreft wel een wat aparte vorm van 
gastouderopvang. Voor meer informatie zie toelichting.   

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eau  
Er zijn in Italië geen gastouderbureaus. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registatie vindt plaats bij de gemeente. Er zijn twee soorten bewijsstukken, namelijk ‘Autorizzazione al 
funzionamento’ en ‘Accreditamento’ (zie de toelichting voor nadere uitleg). Deze zijn over het algemeen 
geldig voor 3 jaar, daarna moeten deze verlengd/vernieuwd worden.   

Digitaa l  r egister  
Er is geen landelijk, digitaal register. Gemeenten bieden op hun website veelal een overzicht van alle 
geregistreerde en geaccrediteerde kinderopvangorganisaties. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 
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Toelichting 
 

Bij de dagopvang geldt dat er twee soorten registraties zijn. De eerste is de Autorizzazione al funzionamento’. 
Deze registratie is verplicht voor alle private organisaties en publieke voorzieningen (anders dan die in handen 
zijn van de gemeenten). die een voorziening willen bieden op het gebied van kinderopvang. Met deze 
registratie tonen zij aan dat zij aan alle wetten en richtlijnen voldoen die voor deze vorm van kinderopvang 
zijn gesteld. Daarnaast kunnen organisaties een ‘Accreditamento’ aanvragen, wanneer zij in aanmerking willen 
komen voor publieke financiële ondersteuning. Ze moeten aan aanvullende kwaliteitseisen voldoen en mogen 
dan namens de gemeente kinderopvang aanbieden (naast de voorzieningen die in handen zijn van de 
gemeente zelf. Deze gemeentelijke organisaties moeten uiteraard ook voldoen aan de eisen die accreditatie 
gelden).  

 

Naast de genoemde vormen van dagopvang komen in Italië nog enkele andere vormen voor. Het gaat hierbij 
om ‘Spazio Gioco’ (soort van peuterspeelzalen voor 1,5 – 3 jaar) en ‘Centro per bambini e famiglie’ (opvang 
waar kinderen samen met hun ouders naar toe gaan, 0 – 3 jaar). Wat betreft de eisen rondom registratie, 
toetsing en opleidingseisen komen ze overeen met die worden gesteld aan de beschreven vormen van 
dagopvang. Echter, qua opzet wijken ze af van dagopvang in Nederland. Het gaat om slechts enkele uren per 
dag/week en om opvang gedurende slechts enkele maanden (minimum aantal maanden per jaar dat ze 
opvang bieden is vastgesteld op 3). Daarnaast geldt dat bij één van deze vormen, de ouders meegaan naar de 
opvang. Het gaat dus niet om opvang die ouders de mogelijkheid biedt om werk en privé te combineren.  

 

Buitenschoolse opvang bestaat wel in Italy, maar in zeer beperkte mate. De OECD Family Database laat in 
2022 zien dat slechts 5% tot 7% van de kinderen in Italy gebruik maakt van buitenschoolse opvang. 
Buitenschoolse opvang wordt op gemeentelijk niveau gereguleerd. Op nationaal niveau is het lastig om een 
iemand te vinden die goed zicht heeft op de regulering rond buitenschoolse opvang.  

 

Gastouderopvang vindt in Italy nog voornamelijk plaats in de informele sfeer. Gastouders zoals in Nederland 
lijken er nog niet te bestaan. De enige vorm van gereguleerd opvang in een thuissituatie is de ‘servizio 
educativo in contest domiciliare’. Qua type opvang lijkt het op de gastouderopvang in Nederland (bijvoorbeeld 
opvang van maximaal 6 kinderen in een thuisomgeving). De wijze van organisatie is alleen heel anders. Deze 
voorziening is wordt gezien als een ‘educational service’ en lijkt formeler geregeld. Zo gelden qua registratie, 
toetsing en opleidingseisen dezelfde regels als voor bijvoorbeeld een ‘nido d’infanzia’. Ook moet de opvang 
(bij meer dan 6 uur per dag) worden verzorgd door meer dan één professional. Voor de goedkeuring van deze 
voorziening maakt dat op zich niet zoveel uit. Door de strenge eisen komt deze vorm van gastouderopvang 
tegemoet aan de regels in de Nederlandse situatie.   
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15.   Kroatië 
Dagopvang 

NAAM:   1)  Jaslice,  2)  Dječje vrtić 
LEEFTIJD:  1)  0 – 3  2)  3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage waarvan de hoogte wisselt. Publieke opvang wordt namelijk 
aangeboden door de gemeente (die de prijs bepaalt), private aanbieders mogen zelf een prijs 
bepalen. Kinderen van 5 jaar krijgen 250 uur gratis voorschoolse educatie op de dječje vrtić. 

 
Toezicht en inspectie  

De onderwijsinspectie (Prosvjetna inspekcija) voert inspecties uit. De inspecties vinden plaats 
op ad-hoc basis en na een klacht van ouders of medewerkers. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De beroepskrachten moeten een pedagogische opleiding op hbo-niveau afgerond hebben. 
Ook moeten zij in het bezit zijn van een VOG (Potvrda o nekažnjavanju). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is:  

3:5 (6 - 12 maanden) 

1:12 (1 - 2 jaar) 

1:20 (3 - 6 jaar).  

De maximale groepsgrootte is 5 kinderen per groep (6 - 12 maanden), 8 kinderen per groep 
(13 - 18 maanden), maximaal 12 kinderen per groep (19 - 24 maanden), maximaal 14 kinderen 
per groep (3 jaar), maximaal 18 kinderen per groep (4 jaar), maximaal 20 kinderen per groep (5 
jaar) en maximaal 23 kinderen per groep (6 jaar). 

 

Toetsing  
De vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit komt vooral door de BKR die zeker voor kinderen vanaf 12 
maanden veel hoger is dan in Nederland (meer kinderen per medewerker). Daarbij komt dat door de 
contactpersoon is opgemerkt dat zelfs deze BKR in de praktijk vaak (lang) niet wordt gehaald als gevolg van 
personeelstekorten en geldgebrek bij gemeenten (die verplicht zijn opvang te garanderen).  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien voor de komende jaren. 
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15.  Kroatië 
Buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang vindt in Kroatië voornamelijk in informele sfeer plaats (door buren, familie etc.). In 

het vorige rapport werd melding gedaan van de ‘verlengde schooldag’ (produjženi bovarak). Het gaat om 

activiteiten na de officiële schooldag. Het betreft echter een integraal onderdeel van het schoolsysteem en vindt 

voornamelijk plaats in grote steden. Ouders moeten een eigen bijdrage betalen. De aard en inhoud van de 

verlengde schooldag (gaat het om opvang of om schoolactiviteiten) is echter niet helemaal helder. De 

landenexpert geeft aan dat het er in ieder geval (ook) om gaat dat er een docent aanwezig is, die kan helpen met 

vragen en schoolwerk (in Kroatië zorgt ruimtegebrek er vaak voor dat een school de leerlingen maar halve dagen 

les geeft, in een ochtend en een middagshift). De verlengde schooldag kan daarbij als ondersteuning dienen. Het 

lijkt er niet op dat dit een vorm van opvang is die aansluit bij de Nederlandse situatie.   
  



Bureau Bartels  |  71   
 

15.  Kroatië 
Gastouderopvang 

NAAM:   Dadilja 
LEEFTIJD:  0 – 14 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage aan de gastouder. Ouders worden hierbij niet financieel 
ondersteund door de gemeente. Ouders en gastouder sluiten een contract. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken. Het is onbekend met 
welke frequentie deze inspecties plaatsvinden. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouder moeten een training hebben gevolgd die wordt aangeboden door het ministerie 
van Sociale Zaken, tenzij zij een relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Daarnaast 
moeten zij in het bezit zijn van een ‘Potvrda o nekažnjavanju’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouder mogen maximaal 6 kinderen opvangen, waarvan maximaal 1 kind jonger dan 1 jaar 
(die bovendien telt als twee kinderen). Wanneer de gastouder zelf 1 of 2 kinderen onder 11 
jaar heeft, is het maximum 5 kinderen. Wanneer de gastouder 3 of meer kinderen onder de 11 
jaar heeft, is het maximum 4 kinderen.  

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er zijn in Kroatië geen gastouderbureaus. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij 'Centar za socijalnu skrb’, de regionale welzijnsbureaus. Ze krijgen dan een 
inschrijving in het ‘Imenik dadilja’ (het register van het welzijnsbureau). Deze registratie kent een 
onbepaalde geldigheidsduur. Opgemerkt moet worden dat gastouders in Kroatië zich voor het overgrote 
deel niet laten registeren (informeel circuit). Het is een sector die pas een paar jaar geleden meer 
gereguleerd is.   

Digitaa l  r egister  
Elk regionaal welzijnsbureau heeft een website waarop het register met gastouders gepubliceerd wordt. Een 
voorbeeld is het regionale welzijnsbureau van Zagreb. Op deze website staat een link naar het register 
(imenik dadilja). https://www.czss-zagreb.hr/djelatnosti/dadilje 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien voor de korte termijn. 
 

https://www.czss-zagreb.hr/djelatnosti/dadilje
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Toelichting 
 

Door de geraadpleegde landenexpert is aangegeven dat gemeenten – met name door geldgebrek – niet in 
staat zijn de beoogde kwaliteit in de dagopvang (vooral de Dječje vrtić) te leveren, zoals die bij de opzet van 
het systeem was voorzien. Gemeenten moeten plekken voor opvang (zeker voor 5-jarigen) kunnen bieden 
en daardoor worden vaak meer kinderen in een groep geplaatst dan gewenst. Hierdoor wordt de BKR 
meestal niet gehaald. Dit zorgt voor onenigheid tussen de gemeenten en het ministerie dat moet toezien op 
de kwaliteit in de kinderopvang. Een oplossing voor dit probleem wordt op korte termijn niet voorzien. 
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16.  Letland 
Dagopvang 

NAAM:   1)  Bērnudārzi, 2) Pirmsskolas izglītības iestāde 
LEEFTIJD: 1,5 – 7 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen soms een bijdrage. Publieke voorzieningen zijn gratis, maar voor private 
voorzieningen moeten ouders meestal een eigen bijdrage betalen (uitgezonderd het geval dat 
er geen plek is in de publieke voorziening en ouders gedwongen worden tot opvang bij een 
private organisatie, dan betaalt de gemeente een deel). Ouders sluiten een contract af met de 
opvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door het Nationale Kwaliteitsbureau voor Onderwijs ('Izglītības 
kvalitātes valsts dienests'), de Nationale Inspectie voor de Bescherming van de Rechten van 
Kinderen, de brandweer, de gezondheidsdienst en de Voedsel- en Waren Autoriteit. De 
brandweer en de gezondheidsdienst controleren elk jaar. Voor de overige inspecties is geen 
specifieke frequentie vastgesteld.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met minimaal een bachelor diploma. Wanneer dit 
niet op het gebied van pedagogiek is, dan moeten ze een aanvullende training volgen. Ook 
worden assistenten ingezet. Voor hen gelden deze opleidingseisen niet. Medewerkers moeten 
beschikken over een 'Potvrda o nekažnjavanju' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er is geen BKR vastgesteld. Het aantal kinderen per groep wordt bepaald op basis van 
bijvoorbeeld de omvang van de locatie en het oordeel van de gezondheidsdienst. De 
gemiddelde groepsgrootte is 20 – 24. Op een dergelijke groep staat dan één volwaardig 
gekwalificeerde beroepskracht en een assistent. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De reden ligt vooral in het feit dat er geen BKR is vastgesteld. In de 
praktijk ligt deze gemiddeld tussen de 1:10 en de 1:12. Op groepen van 20 – 24 kinderen wordt naast 1 
gekwalificeerde beroepskracht slechts 1 assistent ingezet. Dit komt onvoldoende overeen met de 
Nederlandse situatie. Verder geldt dat de meeste opvang (publieke voorzieningen) gratis is. 

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen relevante beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 
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16.  Letland 
Buitenschoolse opvang 

Ouders hoeven in Letland niet te betalen voor de buitenschoolse opvang. Deze vorm van kinderopvang wijkt 

dus per definitie af van de Nederlandse situatie. 
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16.  Letland 
Gastouderopvang 

NAAM:   1) Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, 2) Bērnu rotaļu un attīstības 
centri 

LEEFTIJD:  0 – 7 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage aan gastouders die individueel werken of gastouders die zijn 
aangesloten bij een gastouderbureau (private ondernemingen die gastouders in dienst 
hebben). Ouders sluiten veelal een contract af.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de Nationale Inspectie voor de Bescherming van de 
Rechten van Kinderen (vaak naar aanleiding van een klacht). Ook vinden er inspecties plaats 
vanuit de Gezondheidsdienst (vooral voor de start van de opvang).  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een relevantie pedagogische opleiding hebben gevolgd of een specifieke 
pedagogische training voor gastouders. Ook moeten ze een EHBO-diploma hebben en een 
'Potvrda o nekažnjavanju' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen. Het aantal mag hoger zijn als alle kinderen 
uit hetzelfde gezin komen. 

 
 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er zijn in Letland 38 private organisaties die gastouderopvang aanbieden. Hun diensten zijn enigszins 
vergelijkbaar met de gastouderbureaus in Nederland. Gastouders zijn bij hen in dienst. Verder verzorgt de 
organisatie de facturen en de bemiddeling. Daarnaast zijn er ook individueel werkende gastouders. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders en gastouderorganisaties staan geregistreerd in het 'Valsts izglītības informācijas sistēma', dat 
wordt beheerd door de ‘State Education Quality Service’. Ze krijgen dan een digitaal certificaat genaamd 
‘Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas apliecība’. Dit certificaat heeft een onbepaalde 
geldigheidsduur (zolang de gastouders opvang verzorgd en in het openbaar register is opgenomen). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde gastouders: 
https://www.viis.gov.lv/registri/bups .    

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

  

https://www.viis.gov.lv/registri/bups
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17.  Liechtenstein 
Dagopvang 

NAAM:   Kindertagesstätten 
LEEFTIJD:  0 – 4 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage die door de kinderopvangorganisatie wordt bepaald. Dat kan een 
vaste prijs zijn of een inkomensafhankelijke prijs. Er is vaak een korting voor het tweede en het 
derde kind. Ouders sluiten een contract af met de kinderopvangorganisatie.   

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de 'Amt für Soziale Dienste' en de 'Amt für 
Lebensmittelkontrolle'. Wettelijk is bepaald dat de inspecties minimaal eens per jaar moeten 
plaatsvinden.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten en door assistenten. Beroepskrachten moeten een 
relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Assistenten moeten een 
'Brandschutzübung' en cursus EHBO afgerond hebben (en jaarlijks opfrissen). Alle 
medewerkers moeten beschikken over een 'Strafregisterauszug' (vergelijkbaar met VOG) en 
een gezondheidscertificaat. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5. De groepsgrootte is in principe maximaal 12 kinderen. In uitzonderingsgevallen 
kan dat oplopen tot 14 kinderen. Kinderen jonger dan 18 maanden tellen als 1,5 kind. Per 
groep (12 kinderen) is er minimaal 1 gekwalificeerde beroepskracht. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Hoewel ook assistenten (zonder verplichte relevante 
pedagogische opleiding) kunnen worden ingezet, komt de situatie redelijk goed overeen met de 
Nederlandse situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de 'Amt für Soziale Dienste'. Zij geven een 'Verfügung' af die in principe geldig is 
voor onbepaalde tijd zolang de opvang aan de regelgeving blijft voldoen.  

Digitaa l  r egister  
Een overzicht van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties is – per gemeente – te vinden via de 
volgende website: https://www.familienportal.li/kategorie/familie-kind-kinderbetreuung/.  

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties mogen zelf bepalen hoe lang ze hun voorziening op jaarbasis sluiten. Het 
aantal weken dat een organisatie in de zomer dicht is kan daardoor sterk wisselen.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen relevante beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 

 

 

  

https://www.familienportal.li/kategorie/familie-kind-kinderbetreuung/
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17.  Liechtenstein 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Tagesstrukturen 
LEEFTIJD: 4 - 14 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage die door de kinderopvangorganisatie wordt bepaald. Dat kan een 
vaste prijs zijn of een inkomensafhankelijke prijs. Er is vaak een korting voor het tweede en het 
derde kind. Ouders sluiten een contract af met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de 'Amt für Soziale Dienste' en de 'Amt für 
Lebensmittelkontrolle'. Wettelijk is bepaald dat de inspecties minimaal eens per jaar moeten 
plaatsvinden. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten en door assistenten. Beroepskrachten moeten een 
relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Assistenten moeten een 
'Brandschutzübung' en cursus EHBO afgerond hebben (en jaarlijks opfrissen). Alle 
medewerkers moeten beschikken over een 'Strafregisterauszug' (vergelijkbaar met VOG) en 
een gezondheidscertificaat. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:10. De groepsgrootte is in principe maximaal 12 kinderen. In uitzonderingsgevallen 
kan dat oplopen tot 14 kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. Deze organisaties moeten aan vergelijkbare eisen 
voldoen als in de Nederlandse situatie, uitgezonderd het feit dat ook assistenten (zonder verplichte 
relevante pedagogische opleiding) kunnen worden ingezet.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de 'Amt für Soziale Dienste'. Zij geven een 'Verfügung' af die in principe geldig is 
voor onbepaalde tijd, zolang de opvang aan de regelgeving blijft voldoen. 

Digitaa l  r egister  
Een overzicht van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties is – per gemeente – te vinden via de 
volgende website: https://www.familienportal.li/kategorie/familie-kind-kinderbetreuung/. 

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties mogen zelf bepalen hoe lang ze hun voorziening op jaarbasis sluiten. De 
grootste aanbieder biedt tijdens de zomervakantie in ieder geval wel enkele weken opvang aan.  

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua buitenschoolse opvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 

 
  

https://www.familienportal.li/kategorie/familie-kind-kinderbetreuung/
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17.  Liechtenstein 
Gastouderopvang 

NAAM:   Tagesfamilien 
LEEFTIJD:  0 – 16 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage. De bijdrage wordt direct aan de gastouder betaald (indien 
geregistreerd bij het ‘Amt für Soziale Dienste’) of via het 'Eltern Kind Forum'. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Gastouders geregistreerd bij de 'Amt für Soziale Dienste' worden door hen gecontroleerd. 
Wanneer zij zijn aangesloten bij het 'Eltern Kind Forum' worden ze geïnspecteerd door deze 
organisatie. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders geregistreerd bij de 'Amt für Soziale Dienste' moeten in het bezit zijn van een 
gezondheidscertificaat en een 'Strafregisterauszug' (vergelijkbaar met VOG) en zij moeten een 
EHBO training afronden. Wanneer gastouders zijn aangesloten bij het 'Eltern Kind Forum' 
moeten zij een cursus doen van 16 avonden, een EHBO training voltooien en minimaal 3 uur 
per jaar een andere training volgen. Het 'Eltern Kind Forum' vraagt daarnaast een 
gezondheidscertificaat en een 'Strafregisterauszug' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Maximaal 5 kinderen (inclusief eigen kinderen) waarvan maximaal 3 'externe' kinderen 
(kinderen jonger dan 18 maanden tellen al 1,5 kind). Daarnaast mogen niet meer dan 2 
kinderen jonger zijn dan 18 maanden. 

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Liechtenstein kent één gastouderbureau, namelijk het Eltern Kind Forum. Gastouders zijn bij hen in dienst en 
worden door hen betaald. Daarnaast zorgt het forum voor bemiddeling tussen ouders en gastouders en voor 
training. Alle gastouders zijn òf in dienst bij dit gastouderbureau òf werken zelfstandig en zijn geregistreerd 
bij het ‘Amt für Soziale Dienste’. Waar je je als gastouder aansluit is afhankelijk van het aantal uur dat je 
opvang aanbiedt (zie hieronder). Door de beperkte omvang van Liechtenstein is er maar 1 gastouderbureau. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie bij de 'Amt für Soziale Dienste' is verplicht wanneer gastouders opvang verzorgen voor meer dan 
40 uur per maand voor minimaal 3 maanden; gastouders krijgen dan een 'Verfügung'. Zij sluiten zelf 
contracten af met ouders. De meeste gastouders die de norm van 40 uur opvang per maand niet halen 
registreren zich bij het 'Eltern Kind Forum'. Het bewijs van deze registratie heeft geen specifieke naam. De 
registratie is in principe onbeperkt geldig. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen openbaar digitaal register van de geregistreerde gastouders. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 
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18.   Litouwen 
Dagopvang 

NAAM:   1)  Vaiku darželis, 2) vaikų lopšelis-darželis 
LEEFTIJD:  0 – 7 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage. De overheid financiert vier uur gratis opvang per week (bij 
publieke organisaties) voor alle kinderen jonger dan 6 jaar oud. In sommige gevallen kunnen 
ouders tot 50% korting krijgen op de kosten van de opvang, bijvoorbeeld wanneer een ouder 
studeert of in het leger zit. Vanaf 6 jaar oud is voorschoolse educatie verplicht, dit wordt voor 
20 uur in de week door de overheid betaald. 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden uitgevoerd door de gemeenten. Deze inspecties vinden plaats wanneer 
er een klacht is ingediend. Soms voeren de Ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken ook 
inspecties uit, maar deze zijn erg onregelmatig. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De beroepskrachten van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante 
pedagogische opleiding op Bachelorniveau. Zij moeten ook beschikken over een ‘neteistumo 
pažyma’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is: 

1:12 (voor 1 – 3 jaar) 

1:20 (voor 3 – 6 jaar) 

De maximale groepsgrootte is 6 (< 1 jaar), 10 (1-1,5 jaar), 15 (1,5-3 jaar), 20 (3-7 jaar). 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De BKR is – behalve voor de kinderen jonger dan 1 – duidelijk 
ongunstiger dan in de Nederlandse situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. Beschikbaarheid van 
opvangplekken is een belangrijke discussie in Litouwen. Vooral voor kinderen tussen de 0-2 jaar oud zijn er 
weinig plekken beschikbaar.   
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18.  Litouwen 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Popamokinė veikla 
LEEFTIJD: 7 –  12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen doorgaans een eigen bijdrage. De overheid financiert vier uur buitenschoolse 
opvang per week (bij publieke organisaties). In de meeste gemeenten kunnen ouders, 
afhankelijk van hun socio-economische situatie, meer financiële steun krijgen om BSO te 
bekostigen. In sommige gemeenten is buitenschoolse opvang gratis. 

 
Toezicht en inspectie  

Hieromtrent is geen regelgeving vastgesteld. . 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de BSO-locatie moeten een academische lerarenopleiding op 
Bachelorniveau hebben afgerond. Zij moeten ook beschikken over een ‘neteistumo pažyma’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:22/23. De maximale groepsgrootte is 22/23. Dit zijn echter richtlijnen, geen strikte 
regels. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Zowel op het punt van inspectie en toezicht als op het 
punt van de BKR komt de buitenschoolse opvang in Litouwen niet overeen met de situatie in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua buitenschoolse opvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 
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18.  Litouwen 
Gastouderopvang 

Gastouderopvang is in Litouwen nog niet officieel erkend. Wel wordt er al langere tijd gesproken over het 

belang om de gastouderopvang te reguleren. 
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19.  Luxemburg 
Dagopvang 

NAAM:   1)  Service d’éducation et d’accueil, 2) crèche 
LEEFTIJD:  0 – 4 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen soms een bijdrage die inkomensafhankelijk is. Sinds 2017 geldt dat kinderen 
tussen 1 en 4 jaar recht hebben op 20 uur gratis ‘non-formal education’ (in organisaties die 
een Chèque Service Accueil accreditatie hebben). Voor extra uren opvang moeten ouders een 
bijdrage betalen, evenals voor opvang van 0-jarigen. Ouders zijn verplicht een “contrat 
d’éducation et d’accueil” af te sluiten met de opvang.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door “Service National de la Jeunesse”. Zij toetsen pedagogische 
plannen en voeren eens per jaar een ‘inspectie’ uit. Het doel van het jaarlijkse bezoek is vooral 
kwaliteitsverbetering (en minder ‘controle’). 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

60% van de beroepkrachten moet een pedagogische opleiding hebben afgerond, 30% kan een 
andere achtergrond hebben (zoals sport of muziek) maar is wel bevoegd om les te geven en 
10% hoeft geen pedagogische achtergrond te hebben (maar wel een training van 118 uur). Alle 
medewerkers moeten in het bezit zijn van een 'Extrait de casier judiciaire' (vergelijkbaar met 
VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is: 

1:6 (0 – 2 jaar) 

1:8 (2 – 4 jaar) 

1:6 (25 – 36 maanden).  

De maximale groepsgrootte is 12 (0 – 2 jaar en gemixte groepen) en 16 (2 – 4 jaar). 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het ‘Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse’.Het bewijs van registratie heet een “agrément”. De registratie moet eens in de 5 jaar 
worden vernieuwd.  

Digitaa l  r egister  
Een digitaal register van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties (Cheque Service Accueil) is 
beschikbaar op: https://ssl.education.lu/sea/StaarkKanner .  

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties moeten minimaal 46 weken per jaar geopend zijn. Organisaties kunnen zelf 
bepalen wanneer ze eventueel dicht zijn.    

Verwachte be le idsverander ingen  
Als kinderen 3 jaar oud zijn kunnen ouders kiezen, hetzij voor opvang in de crèche hetzij opvang in een ’pre-
school education year’. Deze laatste opvang is gratis voor 26 uur in de week en heet ‘Cycle 1 of fundamental 
school education précoce’. . 

 

 

  

https://ssl.education.lu/sea/StaarkKanner
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19.  Luxemburg 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:    1)  Service d’éducation et d’accueil, 2) Maison relais, 3) Foyer de jour 
LEEFTIJD: 4 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Tot september 2022 betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. Per september 2022 
hebben kinderen tussen 4 en 12 jaar recht op gratis buitenschoolse opvang (tijdens 
schoolweken, niet tijdens vakanties). 

 
Toezicht en inspectie  

Het ‘Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Direction Génerale de 
l’Enfance’ is verantwoordelijk voor het toezicht op de ‘service d’éducation et d’accueil’. Er 
vinden zowel aangekondigde als onaangekondigde inspecties plaats, zonder vastgestelde 
frequentie. 

 

Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

50% van de beroepkrachten moet een pedagogische opleiding hebben afgerond, 40% kan een 
andere achtergrond hebben (zoals sport of muziek) maar is wel bevoegd om les te geven en 
10% hoeft geen pedagogische achtergrond te hebben maar heeft een training van 118 uur 
afgerond. Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van een 'Extrait de casier judiciaire' 
(vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:11. Er is geen maximale groepsgrootte vastgesteld, maar deze wordt bepaald door 
de omvang van de locatie (beschikbare ruimte). Bij de accreditatie wordt bepaald wat het 
maximaal aantal op te vangen kinderen is. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Op zich komt de vorm van kinderopvang in grote mate 
overeen met de Nederlandse situatie. Belangrijk punt is echter dat de opvang vanaf september 2022 gratis 
wordt aangeboden tijdens schoolweken.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Zoals gezegd wordt deze vorm van opvang gratis aangeboden vanaf september 2022. 
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19.  Luxemburg 
Gastouderopvang 

NAAM:   Assistante parentale 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage aan de gastouder. Deze is inkomensafhankelijk. Echter, 
vanaf september 2022 is opvang door gastouders gratis voor kinderen van 4 tot 12 jaar (net als 
bij de BSO). 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het “Service National de la Jeunesse”. Zij toetsen 
pedagogische plannen en voeren eens per jaar een ‘inspectie’ uit. Het doel van het jaarlijkse 
bezoek is vooral kwaliteitsverbetering (en minder ‘controle’). 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een pedagogische training hebben afgerond en zij moeten jaarlijks 20 uur 
bijscholing volgen. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een 'Extrait de casier judiciaire' 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen, van wie maximaal 2 kinderen onder de 2 
jaar. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Dit geldt in ieder geval voor de ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 – 4 jaar. Zij betalen een eigen bijdrage. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is de opvang bij 
geregistreerde gastouders gratis van september 2022. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Een systeem van gastouderbureaus zoals in Nederland bestaat niet in Luxemburg.  

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het ‘Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse’.Het bewijs van registratie heet een “agrément”. De registratie moet eens in de 5 jaar 
worden vernieuwd.  

Digitaa l  r egister  
Een digital register van alle geregisteerde kinderopvang (Cheque Service Accueil) – inclusief de gastouders – 
is beschikbaar op: https://ssl.education.lu/sea/StaarkKanner. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

 

  

https://ssl.education.lu/sea/StaarkKanner
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19.  Luxemburg 
Aanvullende vorm 

NAAM:   Minicrèche 
LEEFTIJD:  0 – 4 jaar of 4 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen soms een bijdrage die inkomensafhankelijk is. Sinds 2017 geldt dat kinderen 
tussen 1 en 4 jaar recht hebben op 20 uur gratis ‘non-formal education’ (in organisaties die 
een Chèque Service Accueil  accreditatie hebben). Voor extra uren opvang moeten ouders een 
bijdrage betalen, evenals voor opvang van 0-jarigen. Opvang voor 4 -12 jarigen is gratis. 
Ouders zijn verplicht een “contrat d’éducation et d’accueil” af te sluiten met de opvang.   

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door “Service National de la Jeunesse”. Zij toetsen pedagogische 
plannen en voeren eens per jaar een ‘inspectie’ uit. Het doel van het jaarlijkse bezoek is vooral 
kwaliteitsverbetering (en minder ‘controle’).  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

50% van de beroepkrachten moet een pedagogische opleiding hebben afgerond, 50% kan een 
andere opleiding hebben (zoals sport of muziek) en/of heeft een training van 118 uur gevolgd. 
Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van een 'Extrait de casier judiciaire' (vergelijkbaar 
met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:6. In een minicrèche mogen maximaal 11 kinderen worden opgevangen. 

 

 

Toetsing  
Deze vorm van kinderopvang is goedgekeurd.  
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het ‘Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse’. Het bewijs van registratie heet een ‘agrément’. De registratie moet eens in de 5 jaar 
worden vernieuwd.  

Digitaa l  r egister  
Een digitaal register van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties (Cheque Service Accueil) is 
beschikbaar op: https://ssl.education.lu/sea/StaarkKanner .  

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties moeten minimaal 46 weken per jaar geopend zijn. Organisaties kunnen zelf 
bepalen wanneer ze eventueel dicht zijn.    

Verwachte be le idsverander ingen  
Naschoolse opvang van kinderen tussen de 4 en 12 jaar wordt vanaf september 2022 gratis aangeboden.  

 

  

https://ssl.education.lu/sea/StaarkKanner
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20.  Malta 
Dagopvang variant 1 

NAAM:      Day care center  
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Werkende (of studerende) ouders betalen geen eigen bijdrage (als ze beiden werken of als 
alleenstaande ouder). Zij kunnen gratis opvang krijgen voor het aantal uur dat de ouder met 
het minste aantal werkuren werkt + 2 uur per dag. Of ouders een contract afsluiten met de 
kinderopvangorganisatie wisselt, dit is niet verplicht/standaard. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de ‘Quality Assurance Department of the Directorate for 
Quality and Standards in Education’. De inspecties vinden jaarlijks plaats. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er gelden duidelijke opleidingseisen voor zowel de pedagogische medewerkers als de 
leidinggevenden (relevante pedagogische opleiding). Verder moeten alle beroepskrachten een 
‘Police Conduct Certificate’ (vergelijkbaar met VOG) overleggen. Ook moeten ze aantonen dat 
ze voldoen aan ’POMA’ (Protection of Minorities Act). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:3 (0 – 12 maanden), 1:5 (13 – 24 maanden) en 1:6 (25 – 36 maanden). Er is geen 
maximale groepsgrootte vastgesteld, maar deze wordt bepaald door de omvang van de locatie 
(aantal beschikbare aantal vierkante meters per kind). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Op zich komt de opvang in aard en strekking overeen met de 
situatie in Nederland. Het enige punt is dat de opvang voor werkende ouders gratis is (aantal uur vastgesteld 
op basis van het aantal uren dat de ouder met het minste aantal werkuren werkt).  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Een belofte die is gedaan bij de meest recente verkiezingen (2022),is dat er wordt toegewerkt naar gratis 
kinderopvang (0- 3 jaar) voor alle kinderen (ongeacht of beide ouders werken en ongeacht inkomen). Tot op 
heden is echter onduidelijk of en hoe dit in de praktijk vorm zal krijgen. 
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20.  Malta 
Dagopvang variant 2 

NAAM:    Kindergarten  
LEEFTIJD: 2 jaar en 9 maanden - 5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Soms. Er zijn drie soorten aanbieders: publiek, de kerk en privaat. De publieke voorzieningen 
zijn gratis. Voor de kerkelijke voorzieningen hoeven de ouders geen vaste eigen bijdrage te 
betalen maar zij moeten wel een donatie doen. Voor de private voorzieningen moeten ouders 
altijd betalen. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de ‘Quality Assurance Department of the Directorate for 
Quality and Standards in Education’. De inspecties vinden eens in de 3 tot 5 jaar plaats 
(afhankelijk van uitkomst eerdere inspectie). 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er gelden duidelijke opleidingseisen voor de beroepskrachten (pedagoische medewerkers, 
leidinggevenden, ‘head of school’) (relevante pedagogische opleiding). Verder moeten alle 
beroepskrachten een ‘Police Conduct Certificate’ (vergelijkbaar met VOG) overleggen. Ook 
moeten ze aantonen dat ze voldoen aan ’POMA’ (Protection of Minorities Act). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:15. De maximale groepsgrootte is 14 (3 – 4 jaar) en 19 (4 – 5 jaar). 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De BKR wijkt echter te sterk af van de situatie in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidsveranderingen voorzien. 
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20.  Malta 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Klabb 
LEEFTIJD: 3 – 16 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een kleine bijdrage (€0,80 per uur). Van echte contracten tussen ouders en de 
kinderopvang is geen sprake.   

 

 
Toezicht en inspectie  

Er vinden geen fysieke inspecties plaats op locatie. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er gelden duidelijke opleidingseisen voor beroepskrachten. Verder moeten alle 
beroepskrachten een ‘Police Conduct Certificate’ (vergelijkbaar met VOG) overleggen. 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:15 (3 – 4 jaar) en 1:20 (5 – 16 jaar). Er is geen maximale groepsgrootte vastgesteld, 
maar de groepen tellen in de praktijk niet meer dan 20 kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Er vinden geen inspecties plaats. De BKR wijkt ook te 
sterk af van de situatie in Nederland. 

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidsveranderingen voorzien. 
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20.  Malta 
Gastouderopvang 

NAAM:      Home based childcare  
LEEFTIJD: 0 – 36 maanden 

 

Opmerking vooraf: In Malta is besloten om af te stappen van ‘home based childcare’. De formele 
gastouderopvang was al heel klein op Malta, maar is nu dus niet langer gereguleerd.  

Kwal iteits cr iter ia  
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage aan de gastouder.   

 

 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden niet langer uitgevoerd. Gastouderopvang die nu nog plaatsvindt is 
ongereguleerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Voorheen waren er eisen omtrent de opleiding/training van gastouders. Ook moesten zij 
beschikken over een ‘Police Conduct Certificate’ (vergelijkbaar met VOG). Nu het niet langer 
gereguleerd is, kan niet gecontroleerd worden of gastouders deze eisen kennen en opvolgen. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mochten maximaal 6 kinderen opvangen (inclusief eigen kinderen). Doordat de 
gastouderopvang niet langer gereguleerd is, geldt dit echter niet langer als eis.  

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is afgekeurd. Formele gastouderopvang kwam al niet veel voor op Malta. 
Nu besloten is om gastouderopvang niet langer te reguleren, sluit de situatie op Malta niet langer aan bij de 
situatie van gastouderopvang in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen belangrijke beleidsveranderingen voorzien. 
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21.  Noord-Ierland 
Dagopvang 

NAAM:      Day nurseries/playgroups/crèches 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage. Wanneer ouders werken komen ze eventueel in 
aanmerking voor belastingvrije kinderopvang (Tax-Free Childcare), afhankelijk van hun 
inkomen. Ouders kunnen ook via het ‘Universal Credit’ systeem financiële bijstand voor 
kinderopvang krijgen. Kinderen van 3 of 4 jaar oud krijgen 12,5-22,5 uur per week gratis 
voorschoolse educatie. Er is een contract tussen de organisatie en de ouder(s)/voogd(en). 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden eens per jaar uitgevoerd door maatschappelijk werkers van de Health 
and Social Care Trusts (HSC), die onder het Ministerie van Gezondheid (Department of Health) 
vallen. Als er op een locatie ook voorschoolse educatie wordt gegeven, dan voert de 
Onderwijsinspectie (Education and Training Inspectorate) ook een inspectie uit. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers (inclusief assisterende staf) van de kinderopvang moeten beschikken over 
een relevante pedagogische opleiding op niveau 2 van QCF (Qualifications and Credit 
Framework). Teamleiders en leidinggevenden hebben een kwalificatie nodig op niveau 3 van 
QCF. Alle medewerkers moeten beschikken over een ‘AccessNI disclosure certficiate’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:3 (voor 0-2 jaar), 1:5 (2-3 jaar), 1:8 (3-4 jaar), en 1:10 (4+ jaar). De maximale 
groepsgrootte is 12 kinderen (0 – 2 jaar), 20 kinderen (2-4 jaar) en 26 (4-5 jaar). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Voor de leeftijd van 4 jaar en ouder overschrijden de BKR en de 
maximale groepsgrootte de norm die in deze inventarisatie is gesteld voor de dagopvang. Echter het betreft 
hier kinderen die in Nederland onder de buitenschoolse opvang zouden vallen. Voor deze groep sluit de BKR 
wel aan.    

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het relevante Health and Social Care Trust (HSC). Het 
bewijs van registratie heet een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd; de registratie 
wordt ieder jaar automatisch vernieuwd na de inspectie. Ouders kunnen een voorkeur opgeven voor een 
opvangplek, maar afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele speciale behoeften kunnen kinderen elders 
worden geplaatst.   

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van geregistreerde kinderopvangorganisaties: 
https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138  

Openingst i jden  
De dagopvanglocaties zijn gedurende het gehele jaar geopend. Ze sluiten niet gedurende de zomervakantie.   

Verwachte (be le ids)ver ander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen concrete beleidsveranderingen voorzien. Over vier jaar heeft het 
Ministerie van Onderwijs mogelijk meer gratis uren kinderopvang gerealiseerd, bijvoorbeeld 20 uren gratis 
opvang per week voor alle kinderen, maar dit is nog niet concreet. 

 

 

https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138
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21.  Noord-Ierland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Out of School Care (breakfast club, afterschool club) 
LEEFTIJD: 4 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage. Wanneer ouders werken komen ze eventueel in 
aanmerking voor belastingvrije kinderopvang (Tax-Free Childcare), afhankelijk van hun 
inkomen. Ouders kunnen ook via het ‘Universal Credit’ systeem financiële bijstand voor 
kinderopvang krijgen. Er is een contract tussen de organisatie en de ouder(s)/voogd(en). 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden eens per jaar uitgevoerd door maatschappelijk werkers van de Health 
and Social Care Trusts (HSC), die onder het Ministerie van Gezondheid (Department of Health) 
vallen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskracht en met een VOG  

De medewerkers (inclusief assisterende staf) van de kinderopvang moeten beschikken over 
een relevante pedagogische opleiding op niveau 2 van QCF (Qualifications and Credit 
Framework). Teamleiders en leidinggevenden hebben een kwalificatie nodig op niveau 3 van 
QCF. Alle medewerkers moeten beschikken over een ‘AccessNI disclosure certficiate’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:10. De maximale groepsgrootte is 30. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. De enige afwijking betreft de maximale 
groepsgrootte. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het relevante Health and Social Care Trust (HSC). Het 
bewijs van registratie heet een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd; de registratie 
wordt ieder jaar automatisch vernieuwd na de inspectie. Ouders kunnen een voorkeur opgeven voor een 
opvangplek (doorgaans verbonden aan de basisschool), maar afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele 
speciale behoeften kunnen kinderen elders worden geplaatst.   

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van geregistreerde kinderopvangorganisaties, incl. BSO-locaties: 
https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138 . Als DUO specifieke informatie nodig heeft over 
een geaccrediteerde opvanglocatie, dan kan contactpersoon Marc Bailie van het Ministerie worden 
gecontacteerd: marc.bailie@health-ni.gov.uk. 

Openingst i jden  
De locaties sluiten doorgaans gedurende de schoolvakanties. Sommige BSO-locaties bieden een 
zomerprogramma aan in de vakantie tijdens schooluren, maar dit duurt meestal slechts enkele weken.     

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   

  

https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138
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21.  Noord-Ierland 
Gastouderopvang variant 1 

NAAM:   Childminders 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen direct een bijdrage aan de gastouder. Wanneer ouders werken komen ze 
eventueel in aanmerking voor belastingvrije kinderopvang (Tax-Free Childcare), afhankelijk van 
hun inkomen. Ouders kunnen ook via het ‘Universal Credit’ systeem financiële bijstand voor 
gastouderopvang krijgen. Er is een contract tussen de gastouder en de ouder(s)/voogd(en). 

 
Toezicht en inspectie  

De gastouders worden eens per jaar geïnspecteerd door maatschappelijk werkers van de 
Health and Social Care Trusts (HSC), die onder het Ministerie van Gezondheid (Department of 
Health) vallen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een pedagogische training van de HSC hebben afgerond over veiligheid, 
gezondheid, en eerste hulp. Ze moeten ook beschikken over een ‘AccessNI disclosure 
certificate’ (vergelijkbaar met VOG). De HSC raadt aan dat ook gastouders een relevante 
pedagogische opleiding op niveau 2 van QCF afronden. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Maximaal 6 kinderen per gastouder (inclusief de eigen kinderen) onder 12 jaar oud, van wie er 
niet meer dan drie kinderen jonger dan 5 jaar oud mogen zijn. Er mag maximaal voor één kind 
van 12 maanden of jonger worden gezorgd. Als gastouders een assistent hebben, dan is de 
maximale groepsgrootte 8. De assistent moet ook geregistreerd worden bij het HSC. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er is geen systeem van gastouderbureaus dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. Gastouders zijn 
niet verbonden aan een gastouderbureau en opereren individueel. Er zijn wel overkoepelende organisaties 
die gastouders ondersteunen, gelijkend op een vakbond. Een voorbeeld hiervan is de Northern Ireland 
Childminding Organization: https://nicma.org/ . 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het Health and Social Care Trust (HSC). Het bewijs van 
registratie heet een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd; de registratie wordt 
ieder jaar automatisch vernieuwd na de inspectie. Hiervoor bieden het Ministerie van Gezondheid en NIMCA 
templates aan.  

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van geregistreerde kinderopvangorganisaties, incl. gastouders: 
https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138 . 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.    

https://nicma.org/
https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138
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21.  Noord-Ierland 
Gastouderopvang variant 2 

NAAM:      Approved home childcare  
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen direct een bijdrage aan de gastouder. Wanneer ouders werken komen ze 
eventueel in aanmerking voor belastingvrije kinderopvang (Tax-Free Childcare), afhankelijk van 
hun inkomen. Ouders kunnen ook via het ‘Universal Credit’ systeem financiële bijstand voor 
gastouderopvang krijgen. Er is een contract tussen de gastouder en de ouder(s)/voogd(en). 

 
Toezicht en inspectie  

Iedere gastouder wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld door de Health and Social Care Trusts 
(HSC). Dan wordt ook het ‘AccessNI disclosure certificate’ (vergelijkbaar met VOG) hernieuwd. 
Er is geen sprake van inspecties op locatie, aangezien dit bij het gezin thuis zou zijn. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een pedagogische training van de HSC hebben afgerond over veiligheid, 
gezondheid, en eerste hulp. Ze moeten ook beschikken over een ‘AccessNI disclosure 
certificate’ (vergelijkbaar met VOG). De HSC raadt aan dat ook gastouders een relevante 
pedagogische opleiding op niveau 2 van QCF afronden. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Dit is gelimiteerd aan het aantal kinderen in een huishouden. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Bij deze vorm van gastouderopvang werkt een gastouder 
bij een specifieke familie in huis. Deze vorm van opvang werd voornamelijk gebruikt gedurende de 
coronapandemie, toen opvanglocaties moesten sluiten.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er is geen systeem van gastouderbureaus dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. Gastouders 
opereren individueel. Er zijn wel overkoepelende organisaties die gastouders ondersteunen, gelijkend op 
een vakbond. Een voorbeeld hiervan is de Northern Ireland Childminding Organization: https://nicma.org/. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders (‘approved home child carers’) moeten zich registreren bij het relevante Health and Social Care 
Trust (HSC). Het bewijs van registratie heet een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde 
tijd; de registratie wordt ieder jaar automatisch vernieuwd na de inspectie.  

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van geregistreerde kinderopvangorganisaties, incl. gastouders: 
https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138 . 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   

 

  

https://www.familysupportni.gov.uk/Section/Childcare/138
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22.  Noorwegen 
Dagopvang 

NAAM:   Barnehage 
LEEFTIJD:  1 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per gemeente. Wel is er landelijk een maximum 
voor vastgesteld. Ouders krijgen korting voor het tweede kind (30%) en het derde kind (50%). 
Ouders sluiten een contract met de gemeente (publieke voorziening) of met de 
kinderopvangorganisatie (private voorziening). 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de gemeente. Er is geen vastgestelde frequentie voor de 
inspecties en de frequentie wisselt per gemeente. Gemiddeld vindt iedere 2 of 3 jaar een 
inspectie plaats. Daarnaast moeten organisaties een jaarlijks verslag overleggen aan de 
gemeente. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante HBO-opleiding hebben. Ook moeten ze een 
politiecertificaat overleggen (Vandelsattest) (vergelijkbaar met VOG). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:3 voor kinderen jonger dan 3 jaar en 1:6 voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Er is 
geen maximale groepsgrootte vastgesteld, maar deze wordt bepaald door de locatie (aantal 
beschikbare aantal vierkante meters per kind). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Publieke kinderopvangorganisaties zijn in handen van de gemeente. Private kinderopvangorganisaties 
moeten zich registreren bij de gemeente. Deze registratie heeft geen speciale naam. De registratie is geldig 
voor onbepaalde tijd. Wanneer de eigenaar wijzigingen doorvoert in de opvang moet in bepaalde gevallen 
een nieuwe registratie worden aangevraagd. 

Digitaa l  r egister  
Er is een landelijk register, maar dit register is niet openbaar toegankelijk. Wel hebben gemeenten op hun 
website vaak een overzicht van alle publieke en geregistreerde private kinderopvanglocaties binnen hun 
gemeente.    

Openingst i jden  
Sommige kinderopvangorganisaties sluiten de hele maand juli (zomervakantie). Bij de publieke opvang 
zorgen ze ervoor dat er altijd ook voorzieningen open zijn, zodat ouders altijd van kinderopvang gebruik 
kunnen maken.   

Verwachte be le idsverander ingen  
De maximale bijdrage die ouders moeten betalen is onlangs verlaagd. Echter, ouders moeten nu en in de 
nabije toekomst altijd wel bijdrage blijven betalen.    
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22.  Noorwegen 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   SFO (skolefritidsordning) 
LEEFTIJD: 6 – 10 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Deze bijdrage verschilt per gemeente Waarschijnlijk vanaf 
augustus 2022 kunnen ouders voor de kinderen in het eerste jaar van de SFO 12 uur gratis 
opvang per week krijgen. Voor de andere jaren blijft een bijdrage noodzakelijk Ouders sluiten 
een contract met de gemeente (publieke voorziening) of met de kinderopvangorganisatie 
(private voorziening). 

 
Toezicht en inspectie  

De gemeente voert inspecties uit bij de private voorzieningen voor buitenschoolse opvang. De 
inspecties van de publieke voorzieningen (in bezit van gemeenten) worden uitgevoerd door de 
‘County Governors’. Er is geen vastgestelde frequentie voor de inspecties. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er worden geen specifieke opleidingseisen gesteld aan het personeel. Wel moeten zij 
beschikken over een 'Vandelsattest' (vergelijkbaar met VOG). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:17 tot 1:19 (de gemeente beschikt op basis van behoeften van de kinderen en 
specifieke omstandigheden). Er is geen maximale groepsgrootte vastgesteld. Deze hangt af van 
de omstandigheden op de locatie. De gemeente moet zorg dragen dat er plek is voor alle 
kinderen die zich melden voor kinderopvang. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. De BKR wijkt echter te sterk af van de situatie in 
Nederland en er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Ook worden er geen specifieke opleidingseisen 
gesteld aan het personeel.   

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsontwikke lingen  
Er zijn geen voor de komende jaren geen belangrijke beleidsontwikkelingen voorzien. 
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22.  Noorwegen 
Gastouderopvang 

NAAM:   Familiebarnehage  
LEEFTIJD: 1 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage aan de gastouder. De ouders sluiten een contract af met de 
gastouder. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de gemeente. Er is geen vastgestelde frequentie voor de 
inspecties en de frequentie wisselt per gemeente. Gemiddeld vindt iedere 2 of 3 jaar een 
inspectie plaats. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders hoeven geen specifieke training of opleiding te volgen. Wel staan ze onder 
toezicht/begeleiding van leraren in het kleuteronderwijs (preschool teacher). Verder moeten 
zij beschikken over een 'Vandelsattest' (vergelijkbaar met VOG). 

 
Maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen. Wel is de mogelijkheid gecreëerd om meer 
kinderen op te vangen (tot maximaal 10) als de ruime meerderheid van de kinderen ouder is 
dan 3 en de omstandigheden bij de betreffende gastouder/op die locatie het toelaten.   

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Afwijkend van de Nederlandse situatie is dat er geen eisen 
gelden rond de kwalificatie van gastouders. Daar tegenover staat dat gastouders onder toezicht 
staan/begeleid worden door onderwijzers uit het kleuteronderwijs. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Een systeem van gastouderbureaus zoals in Nederland bestaat niet in Noorwegen. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij de gemeente. Het bewijsstuk voor deze registratie heeft geen 
specifieke naam. Dit bewijs is geldig voor onbepaalde tijd. Wanneer de gastouder wijzigingen doorvoert in 
de opvang moet in bepaalde gevallen een nieuwe registratie worden aangevraagd. 

Digitaa l  r eg ister  
Er is geen openbaar landelijk register. Sommige gemeenten houden op hun website een overzicht bij van 
alle geregistreerde gastouders, maar dat zal wellicht niet voor alle gemeenten gelden.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.  
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23.  Oostenrijk 
Dagopvang variant 1 

NAAM:   Kinderkrippen 
LEEFTIJD: (meestal) 0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De eigen bijdrage verschilt per deelstaat en is afhankelijk van het inkomen van de ouders. In 
Wenen en Burgenland is dagopvang tot de leeftijd van zes jaar oud gratis. Er is een contract 
tussen de organisatie en de ouder(s)/voogd(en). 

 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden uitgevoerd door de regionale autoriteiten (deelstaten). De 
kwaliteitseisen voor dagopvang verschillen per deelstaat. De inspecties moeten eens of 
tweemaal per jaar plaatsvinden. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De gekwalificeerde medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante 
pedagogische opleiding. Assisterend personeel moet een pedagogische training hebben 
afgerond. Iedereen moet beschikken over een 'Strafregisterbescheinigung Kinder- und 
Jugendfürsorge' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Dit verschilt per deelstaat. De BKR ligt gemiddeld tussen de 1:8 en 1:12. In Wenen en 
Burgenland, bijvoorbeeld, geldt een BKR van één gekwalificeerde beroepskracht en één 
assistent voor 15 kinderen. De maximale groepsgrootte van 15 mag niet worden 
overschreden. Gemiddeld is deze tussen de 11 en de 14 in de verschillende deelstaten. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. In sommige deelstaten overschrijdt de BKR de norm, maar in de 
meeste is deze onder de 1:9. De maximale groepsgrootte voldoet ook aan de norm. De situatie kan dus per 
deelstaat verschillen. Wellicht is het goed om bij een beoordeling voor opname van een organisaties in het 
Register Buitenlandse Kinderopvang te kijken of er nadere informatie is over de regionale situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de regionale autoriteit of de gemeente, afhankelijk 
van de deelstaat. Het bewijs van registratie heet ‘Bescheid’. Deze hoeft niet vernieuwd te worden, maar is 
wel onderhevig aan regelmatige inspecties.   

Digitaa l  r egister  
Via de volgende website kunnen de meeste geregistreerde kinderopvangorganisaties worden gevonden: 
https://www.kinderbetreuung.at/onlinesuche . Per deelstaat bestaan er aparte digitaal beschikbare 
overzichten van kinderopvangorganisaties. De volgende website geeft bijvoorbeeld een overzicht van 
kinderopvang in deelstaat Kärnten: https://kinderbetreuung.ktn.gv.at/einrichtungen.  

Openingst i jden  
Organisaties moeten een bepaald aantal weken per jaar open zijn om subsidies te ontvangen. Doorgaans 
mogen organisaties vijf weken per jaar gesloten zijn. Dit verschilt echter per deelstaat. In Wenen mogen 
organisaties voor slechts twee weken gesloten zijn, in andere deelstaten sluiten ze gedurende de (meeste) 
schoolvakanties. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   

 

https://www.kinderbetreuung.at/onlinesuche
file://///fs01bartels/Data/BB_SHARED_WORK/0876%20DUO%20Actualisatie%20KO%20EU/Toetsingskader/Actualisatie%20definitief%20per%20land/:%20https:/kinderbetreuung.ktn.gv.at/einrichtungen
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23.  Oostenrijk 
Dagopvang variant 2  

NAAM:    Kindergärten 
LEEFTIJD: 3/4 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De eigen bijdrage verschilt per deelstaat en is afhankelijk van het inkomen van de ouders. In 
Wenen en Burgenland is dagopvang tot de leeftijd van zes jaar oud gratis. In Niederösterreich, 
Oberösterreich en Tirol hoeft voor kinderen van 4-6 jaar in de ochtend geen bijdrage voor 
opvang te worden betaald. Alle kinderen vanaf vijf jaar oud hebben recht op 20 uur per week 
gratis voorschoolse educatie. 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden uitgevoerd door de regionale autoriteiten (deelstaten). De 
kwaliteitseisen voor dagopvang verschillen per deelstaat. De inspecties moeten eens of 
tweemaal per jaar plaatsvinden. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De gekwalificeerde medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante 
pedagogische opleiding. Assisterend personeel moet een pedagogische training hebben 
afgerond. Iedereen moet beschikken over een 'Strafregisterbescheinigung Kinder- und 
Jugendfürsorge' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Dit verschilt per deelstaat. In de meeste deelstaten geldt een BKR van één gekwalificeerde 
beroepskracht en één assistent per 25 kinderen. De gemiddelde BKR is 1:12. De maximale 
groepsgrootte ligt tussen de 22 en 25.  

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De BKR en de maximale groepsgrootte wijken af. Dit is het geval 
in alle deelstaten. Desondanks is deze vorm van kinderopvang goedgekeurd. Het merendeel van de kinderen 
valt in de leeftijdsgroep die in Nederland tot de bso behoort. Voor die groep komt de gemiddelde BKR 
redelijk overeen met de Nederlandse situatie. De situatie kan per deelstaat verschillen. Wellicht is het goed 
om bij een beoordeling voor opname van een organisaties in het Register Buitenlandse Kinderopvang te 
kijken of er nadere informatie is over de regionale situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de regionale autoriteit of de gemeente, afhankelijk 
van de deelstaat. Het bewijs van registratie heet ‘Bescheid’. Deze hoeft niet vernieuwd te worden, maar is 
wel onderhevig aan regelmatige inspecties.   

Digitaa l  r egister  
Via de volgende website kunnen de meeste geregistreerde kinderopvangorganisaties worden gevonden: 
https://www.kinderbetreuung.at/onlinesuche . Per deelstaat bestaan er aparte digitaal beschikbare 
overzichten van kinderopvangorganisaties. De volgende website geeft bijvoorbeeld een overzicht van 
kinderopvang in deelstaat Burgenland: https://www.burgenland.at/themen/bildung/kinderbildung-und-
betreuung/kinderbetreuungseinrichtungen-im-burgenland/ 

Openingst i jden  
Doorgaans mogen organisaties vijf weken per jaar gesloten zijn. Dit verschilt echter per deelstaat. In Wenen 
mogen organisaties voor slechts twee weken gesloten zijn, in andere deelstaten sluiten ze gedurende de 
(meeste) schoolvakanties. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   

https://www.kinderbetreuung.at/onlinesuche
https://www.burgenland.at/themen/bildung/kinderbildung-und-betreuung/kinderbetreuungseinrichtungen-im-burgenland/
https://www.burgenland.at/themen/bildung/kinderbildung-und-betreuung/kinderbetreuungseinrichtungen-im-burgenland/
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23.  Oostenrijk 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Horte 
LEEFTIJD:      6 – 14 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De eigen bijdrage van ouders verschilt per deelstaat en is inkomensafhankelijk. De 
buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de basisscholen, maar wordt uitgevoerd 
door additionele staf. 

 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden uitgevoerd door de regionale autoriteiten (deelstaten). De 
kwaliteitseisen voor dagopvang verschillen per deelstaat. De inspecties moeten eens per jaar 
plaatsvinden. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De gekwalificeerde medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante 
pedagogische opleiding. Assisterend personeel moet een pedagogische of speciale BSO-
training hebben afgerond. Iedereen moet beschikken over een 'Strafregisterbescheinigung 
Kinder- und Jugendfürsorge' (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Dit verschilt per deelstaat. In de meeste deelstaten geldt een BKR van één gekwalificeerde 
beroepskracht per 20-25 kinderen. De maximale groepsgrootte is 25 kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. De BKR wijkt te veel af van de Nederlandse situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   
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23.  Oostenrijk 
Gastouderopvang 

NAAM:   Tageseltern 
LEEFTIJD:  0 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen direct aan de gastouder of diens organisatie een eigen bijdrage. In deelstaat 
Wenen kunnen ouders een financiële tegemoetkoming voor gastouderopvang krijgen, maar ze 
moeten nog steeds een eigen bijdrage leveren. 

 
Toezicht en inspectie  

De inspecties worden uitgevoerd door de regionale autoriteiten (deelstaten). De 
kwaliteitseisen voor dagopvang verschillen per deelstaat. De inspecties vinden voornamelijk 
plaats wanneer de gastouders beginnen. Hierna zouden de inspecties periodiek moeten 
plaatsvinden, maar dit gebeurt niet altijd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een pedagogische training hebben afgerond en beschikken over een 
'Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge' (vergelijkbaar met VOG). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen (inclusief eigen kinderen). Er zijn echter 
verschillen per deelstaat. De maximale groepsgrootte ligt tussen de 4-6 kinderen per 
gastouder. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er zijn organisaties die gastouderopvang aanbieden naast dagopvang, maar er is geen systeem van 
gastouderbureaus dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. Gastouders die zijn aangesloten bij een 
organisatie voor dagopvang worden ondersteund (training). De organisatie brengt hen ook in contact met 
andere gastouders. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij de gemeente. Het bewijs van registratie heet een ‘Bewilligung zur 
Betreuung von Tageskindern’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd, zolang aan alle kwaliteitseisen wordt 
voldaan en de inspecties worden doorlopen. 

Digitaa l  r egister  
Via de volgende website kunnen de meeste geregistreerde kinderopvangorganisaties worden gevonden: 
https://www.kinderbetreuung.at/onlinesuche . Per deelstaat bestaan er aparte digitaal beschikbare 
overzichten van gastouders. De volgende website geeft bijvoorbeeld een overzicht van kinderopvang in 
deelstaat Oberösterreich: https://www.ooe-kindernet.at/suchekbe.htm#/search 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

 

  

https://www.kinderbetreuung.at/onlinesuche
https://www.ooe-kindernet.at/suchekbe.htm%23/search


Bureau Bartels  |  101   
 

24.  Polen 
Dagopvang variant 1 

NAAM:   Żłobek 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

In bepaalde gevallen betalen ouders een eigen bijdrage. In publieke voorzieningen wordt 5 uur 
opvang per dag gratis aangeboden. Voor aanvullende uren opvang en voor maaltijden betalen 
ouders een kleine bijdrage (€0,23 per uur). In private organisaties betalen ouders ook een 
eigen bijdrage. Ouders sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de gemeente, Sanepid (hygiëne-inspectie), de brandweer 
en de Arbeidsinspectie. De locatie en de pedagogische kwaliteit worden gecontroleerd, 
evenals de opleiding van het personeel. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante opleiding. Ook 
moeten ze aantonen dat ze niet zijn geregistreerd in het register van mensen die zijn 
veroordeeld voor seksuele vergrijpen of andere criminele activiteiten. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5 voor kinderen jonger dan 1 jaar of met speciale behoeften en 1:8 voor de overige 
groepen. Er geldt geen maximale groepsgrootte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De aard van de opvang komt overeen met de situatie in 
Nederland. De enige afwijking is dat er geen maximale groepsgrootte is vastgesteld.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de lokale overheid/gemeente. Het bewijs van 
registratie heet een ‘Zaświadczenie  nr.... o wpisie do rejestru żłobków’. Dit bewijs is geldig voor onbepaalde 
tijd. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:  
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych .    

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties zijn in principe het gehele jaar geopend. Als de voorziening besluit tot sluiting 
van 1 of 2 weken, moet de gemeente vervangende opvang regelen voor ouders. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Als gevolg van het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne neemt de vraag naar opvang sterk toe. Dit kan 
(tijdelijk) effect hebben op de groepsgrootte en de BKR. Daarnaast wordt gesteld dat er steeds meer 
aandacht komt voor het verbeteren en controleren van de (pedagogische) kwaliteit van de opvang.   

 

 

  

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych


102  |  Bureau Bartels 
 

24.  Polen 
Dagopvang variant 2 

NAAM:      Przedszkole 
LEEFTIJD: 3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

In publieke voorzieningen wordt 5 uur opvang per dag gratis aangeboden. Voor aanvullende 
uren opvang betalen ouders een bijdrage. In private organisaties betalen ouders een eigen 
bijdrage. In publieke voorzieningen worden geen contracten afgesloten tussen ouders en de 
voorziening. Bij private organisaties wisselt het. 

 
Toezicht en inspectie  

Zowel publieke als private organisaties staan onder controle van het ‘kuratorium oświaty’ 
(lokale onderwijsautoriteit). Er is geen vastgestelde frequentie waarmee inspecties worden 
uitgevoerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante pedagogische 
opleiding (er is zelfs een academische opleiding hiervoor). Ook moeten ze een verklaring 
omtrent gedrag kunnen overleggen verstrekt door ‘Krajowy Rejestr Karny’. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:25. De maximale groepsgrootte is 25 kinderen. 

 
 

Toetsing:   

Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De BKR wijkt te sterk af van de situatie in Nederland. 
 

Additionele informatie 
Verwachte be le idsverander ingen  
Als gevolg van het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne neemt de vraag naar opvang sterk toe. Dit kan 
(tijdelijk) effect hebben op de groepsgrootte en de BKR. Daarnaast wordt gesteld dat er steeds meer 
aandacht komt voor het verbeteren en controleren van de (pedagogische) kwaliteit van de opvang.   
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24.  Polen 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:      Swietlica 
LEEFTIJD:  5 – 15 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

In bepaalde gevallen betalen ouders een eigen bijdrage. Buitenschoolse opvang die verzorgd 
wordt door scholen is gratis. Ouders sluiten meestal geen contract af. Voor private initiatieven 
moeten ouders wel zelf een bijdrage betalen. 

 
Toezicht en inspectie  

Zowel publieke als private organisaties staan onder controle van het ‘kuratorium oświaty’ 
(lokale onderwijsautoriteit). Er is geen vastgestelde frequentie waarmee inspecties worden 
uitgevoerd. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante pedagogische 
opleiding (er is zelfs een academische opleiding hiervoor). Ook moeten ze een verklaring 
omtrent gedrag kunnen overleggen verstrekt door ‘Krajowy Rejestr Karny’. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:25. De maximale groepsgrootte is 25 kinderen (van wie maximaal 4 kinderen extra 
pedagogische ondersteuning nodig hebben). 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. De BKR wijkt echter te sterk af van de situatie in 
Nederland. 

 

Additionele informatie 
Verwachte be le idsverander ingen  
Als gevolg van het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne neemt de vraag naar opvang sterk toe. Dit kan 
(tijdelijk) effect hebben op de groepsgrootte en de BKR. Daarnaast wordt gesteld dat er steeds meer 
aandacht komt voor het verbeteren en controleren van de (pedagogische) kwaliteit van de opvang.   
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24.  Polen 
Gastouderopvang 

NAAM:   Dzienny opiekun 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt bepaald door de gemeente. 
Ouders sluiten een contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de gemeente en vinden elk jaar plaats. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De gastouders moeten minstens twee jaar ervaring hebben in de kinderopvang. Daarnaast 
moeten ze een voorbereidende training volgen van 160 uur. Ook moeten ze aantonen dat ze 
niet zijn geregistreerd in het register van mensen die zijn veroordeeld voor seksuele vergrijpen 
of andere criminele activiteiten. 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen opvangen. Als er een kind bijzit onder de 1 jaar 
bedraagt het maximaal op te vangen kinderen 3. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. De aard van de opvang komt overeen met de situatie in 
Nederland. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Een systeem van gastouderbureaus zoals in Nederland bestaat niet in Polen.  

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij de lokale overheid/gemeente. Het bewijs van registratie heet een 
‘Zaświadczenie  nr.... o wpisie do rejestru żłobków predszkoli, klubów dziecięcych’’. Dit bewijs is geldig voor 
onbepaalde tijd. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde gastouders:  
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen belangrijke beleidsveranderingen voorzien.  
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25.  Portugal 
Dagopvang 

NAAM:  3        Crèches (childcare centers) 
LEEFTIJD:   0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

In bepaalde gevallen betalen ouders een eigen bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle private 
kinderopvangorganisaties. In de sociale sector is de opvang voor ouders met een laag inkomen 
gratis. Sinds 2022 is de opvang van kinderen in hun eerste jaar gratis in de sociale sector. Ze 
werken er naar toe om de opvang voor alle kinderen in de crèches in de sociale sector gratis te 
maken. Het afsluiten van een contract tussen ouders en de kinderopvangorganisatie is 
verplicht.. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ‘Instituto da Segurança Social’ en vinden eens in de 
twee jaar plaats. Daarnaast kunnen ook inspecties worden uitgevoerd door de gemeente (die 
belast is met de vergunningverlening) en bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten of 
klachten. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante opleiding (veelal 
niveau 4). Ook moeten medewerkers beschikken over een ‘Certificado do Registo Criminal’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5 tot 1:6. De maximale groepsgrootte is 10 tot 18 kinderen. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het ‘Instituto da Segurança Social’. Het bewijs van 
registratie heet een ‘Licença/alvará de funcionamento’. Dit bewijs is geldig voor onbepaalde tijd (tenzij 
inspecties aanleiding geven tot het intrekken van de licentie). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:  
https://www.cartasocial.pt/inicio . Dit is nu nog een landelijke website. In de komende jaren zal deze 
informatie meer op (boven)gemeentelijk niveau worden aangeboden (als gevolg van decentralisatie). Een 
ander online register is https://www.seg-social.pt/divulgacao-de-licencas-e-actos . Dit bestaat sinds 2021 en 
geeft inzicht in de afgegeven exploitatievergunningen onder het nieuwe vergunningensysteem.    

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties zijn in principe het gehele jaar geopend. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Ze werken dus toe naar een systeem waarbij de dagopvang voor alle kinderen gratis wordt (sociale sector). 
Dit zou in 2024 gerealiseerd moeten zijn. Daarnaast zal worden overgegaan van een digitaal register op 
nationaal niveau, naar digitale informatie op het niveau van gemeenten, dit naar aanleiding van 
decentralisatie van verantwoordelijkheden en het bieden van informatie op lokaal niveau.   

 

 

https://www.cartasocial.pt/inicio
https://www.seg-social.pt/divulgacao-de-licencas-e-actos
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25.  Portugal 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Activades de Tempos Livres (ATL) 
LEEFTIJD: 6 – 17 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage. Deze is voor organisaties in de sociale sector 
inkomensafhankelijk. Bij private initiatieven is deze niet inkomensafhankelijk. Het afsluiten van 
een contract tussen ouders en de kinderopvangorganisatie is verplicht. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ‘Instituto da Segurança Social’ en vinden eens in de 
twee jaar plaats. Daarnaast kunnen ook inspecties worden uitgevoerd door de gemeente (die 
belast is met de vergunningverlening) en bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten of 
klachten. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante opleiding. Ook 
moeten medewerkers beschikken over een ‘Certificado do Registo Criminal’ (vergelijkbaar met 
VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:10 tot 1:15. De maximale groepsgrootte is 25 kinderen. 
 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij het ‘Instituto da Segurança Social’. Het bewijs van 
registratie heet een ‘Licença/alvará de funcionamento’. Dit bewijs is geldig voor onbepaalde tijd (tenzij 
inspecties aanleiding geven tot het intrekken van de licentie). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:  
https://www.cartasocial.pt/inicio . Dit is nu nog een landelijke website. In de komende jaren zal deze 
informatie meer op (boven)gemeentelijk niveau worden aangeboden (als gevolg van decentralisatie).  

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties zijn in principe het gehele jaar geopend. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zal worden overgegaan van een digitaal register op nationaal niveau, naar digitale informatie op het 
niveau van gemeenten, dit naar aanleiding van decentralisatie van verantwoordelijkheden en het bieden van 
informatie op lokaal niveau.  

 
  

https://www.cartasocial.pt/inicio
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25.  Portugal 
Gastouderopvang 

NAAM:   Amas/crèches familiaires 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

In bepaalde gevallen betalen ouders een eigen bijdrage. In de sociale sector is de opvang voor 
ouders met een laag inkomen gratis. Sinds 2022 is de opvang van kinderen in hun eerste jaar 
gratis in de sociale sector. Ze werken er naar toe om de opvang voor alle kinderen onder de 3 
jaar in de sociale sector gratis te maken. Het afsluiten van een contract tussen ouders en de 
gastouder is verplicht. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ‘Instituto da Segurança Social’ en moeten eens in de 
twee jaar plaatsvinden. In de praktijk worden ze vaker geïnspecteerd. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er zijn duidelijke eisen omtrent de opleiding van gastouders. Ze moeten trainingen hebben 
gevolgd binnen een nationaal trainingssysteem. Ook moeten medewerkers beschikken over 
een ‘Certificado do Registo Criminal’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 4 kinderen (exclusief hun eigen kinderen) opvangen, van wie 
maximaal 1 kind met een beperking. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Private gastouderbureaus zoals in Nederland bestaan niet in Portugal. Gastouderopvang wordt 
gecoördineerd door de landelijke overheid (individueel werkende gastouders) en door hen aangewezen 
organisaties (samenwerkende gastouders). Zij worden ook (in)direct vanuit de overheid betaald. Een 
dergelijke coördinatie is bedoeld om veiligheid en kwaliteit van de opvang te garanderen (door 
belangenbehartiging, het verzorgen van training etc.).  

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij het ‘Instituto da Segurança Social’. Het bewijs van registratie heet 
een ‘Licença/alvará de funcionamento’. Dit bewijs is geldig voor onbepaalde tijd (tenzij inspecties aanleiding 
geven tot het intrekken van de licentie). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde gastouders:  
https://www.cartasocial.pt/inicio . Dit is nu nog een landelijke website. In de komende jaren zal deze 
informatie meer op (boven)gemeentelijk niveau worden aangeboden (als gevolg van decentralisatie).    

Verwachte be le idsverander ingen  
Ze werken dus toe naar een systeem waarbij de dagopvang voor alle kinderen gratis wordt (sociale sector). 
Dit zou in 2024 gerealiseerd moeten zijn. Daarnaast zal worden overgegaan van een digitaal register op 
nationaal niveau, naar digitale informatie op het niveau van gemeenten, dit naar aanleiding van 
decentralisatie van verantwoordelijkheden en het bieden van informatie op lokaal niveau.   

https://www.cartasocial.pt/inicio
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26.  Roemenië 
Dagopvang/buitenschoolse opvang  

NAAM:   Creșă / daycare centers 
LEEFTIJD:  0 – 3 / 18 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Opvang in publieke voorzieningen is gratis. Ouders betalen (bij een gehele dag opvang) alleen 
de maaltijden. In private organisaties moeten ouders wel een bijdrage betalen. 

 
Toezicht en inspectie  

Deze vorm van opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Werkgelegenheid en Sociale Rechtvaardigheid, Inspecties worden uitgevoerd door gemeenten 
en door het departement dat zich bezig houdt met de bescherming van kinderen. De 
frequentie waarmee deze uitgevoerd worden is niet bekend. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Daarnaast 
moeten ze een ‘certificatelor de cazier judiciar’ (vergelijkbaar met VOG) kunnen overleggen. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is als volgt: 1:4 (jonger dan 1 jaar), 1:5 (1 jaar), 1:6 (2 jaar), 1:20 (3 jaar en ouder). De 
maximale groepsgrootte is 7 (jonger dan 1 jaar) of 9 (1 en 2 jaar). Voor kinderen van 3 jaar en 
ouder is de maximale groepsgrootte 20. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang en buitenschoolse opvang is goedgekeurd. Dit geldt in ieder geval voor de 
dagopvang van 0 – 3 jarigen in private voorzieningen (publieke voorzieningen zijn gratis). Voor 3-jarigen 
(dagopvang) en de oudere kinderen (in geval van buitenschoolse opvang) is het aantal kinderen per 
beroepskracht veel ongunstiger dan in de Nederlandse situatie. Dus zeker als bso-vorm zou deze 
opvangvorm afgekeurd moeten worden.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de gemeente. De naam van het bewijsstuk is niet bekend.  

Digitaa l  r egister   
Er is zover bekend geen landelijk, openbaar, digitaal register van alle geregistreerde 
kinderopvangvoorzieningen.  

Openingst i jden  
De opvang is in principe het gehele jaar geopend. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 
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26.  Roemenië 
Dagopvang 

NAAM:   Grădinița (kindergarten) 
LEEFTIJD: 3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Opvang in publieke voorzieningen is gratis. Kinderen moeten vanaf 4 jaar verplicht naar deze 
vorm van opvang ter voorbereiding op school. Vanaf 2030 wordt de grens verlaagd naar 3 jaar. 
Ouders betalen (bij een gehele dag opvang) alleen de maaltijden. In private organisaties 
moeten ouder wel een bijdrage betalen. 

 
Toezicht en inspectie  

Deze vorm van opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs. 
Inspecties worden uitgevoerd door gemeente en door de Onderwijsinspectie. De frequentie 
waarmee deze uitgevoerd worden is niet bekend. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante pedagogische opleiding hebben afgerond. Daarnaast 
moeten ze een ‘certificatelor de cazier judiciar’ (vergelijkbaar met VOG) kunnen overleggen. 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:20 en de maximale groepsgrootte is 20. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang en buitenschoolse opvang is afgekeurd. De BKR is veel ongunstiger dan in de 
Nederlandse situatie. Daarnaast geldt dat deze vorm vrijwel volledig deel uitmaakt van het schoolsysteem in 
de zin dat kinderen er verplicht heen moeten en dat de opvang veelal gratis is.   

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Vanaf 2030 is ook voor 3-jarigen deelname aan de kindergarten verplicht en wordt de opvang in publieke 
voorzieningen ook voor deze groep kinderen gratis. 
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26.  Roemenië 
Gastouderopvang 

In het vorige rapport uit 2018 werd al opgemerkt dat er geen sprake is van gereguleerde gastouderopvang in 
Roemenië. Dit is nog steeds zo. Gastouderopvang vindt ook nu nog uitsluitend plaats in de informele sfeer. 

 

Toelichting 
 

De gegevens over Roemenië zijn gebaseerd op de informatie uit het vorige rapport (2018), aangevuld met 
deskresearch. Zo is via internet (zoals de website https://eurydice.eacea.ec.europa.eu van de Europese 
Commissie) onderzocht of er belangrijke recente ontwikkelingen zijn(geweest) rond de kinderopvang in 
Roemenië. Ook is op die manier nagegaan of de informatie uit 2018 nog actueel is en of we op de aanvullende 
vragen een antwoord konden krijgen. Omdat we geen contactpersoon hebben kunnen vinden/raadplegen 
moet de gepresenteerde informatie met enige voorzichtigheid worden behandeld.  

 

Wat betreft de dagopvang kan worden gemeld dat deze opvang in Roemenie is georganiseerd in twee 
systemen, namelijk ‘ante pre-school’ (crèche/daycare centres) en ‘pre-school’ (kindergarten). De eerste vorm 
staat los van school, de tweede vorm maakt eigenlijk onderdeel uit van het schoolsysteem. Ze vallen beiden 
onder een ander ministerie. Opvallend is dat de eerste vorm van opvang (qua organisatie en wetgeving) niet 
alleen gericht is op dagopvang. Daycare centres kunnen (school)kinderen opvangen tot 18 jaar en moeten dan 
aan de zelfde voorwaarden voldoen als de organisaties die uitsluitend opvang bieden aan 0 – 3 jarigen. Een 
echte scheiding tussen bso en dagopvang is er daar dus niet.  

 

Naast de bovengenoemde vorm van buitenschoolse opvang bestaat er eigenlijk geen landelijk systeem van 
buitenschoolse opvang in Roemenië. Er gaan – zoals uit verschillende bronnen op internet duidelijk wordt – 
wel geluiden op om daar beter werk van te maken. Tot nu toe blijft het beperkt tot enkele initiatieven tot het 
inrichten van een verlengde schooldag (huiswerk maken en ontspannende activiteiten op school). Deze 
worden vooral ingericht door/bij privéscholen en door ngo’s (voor kinderen in kwetsbare gebieden/groepen). 
Ze zijn dus niet breed beschikbaar. Deze verlengde schooldag sluit niet aan bij de situatie in Nederland, omdat 
ouders er – uitgezonderd soms van de maaltijden – niet (veel) voor hoeven te betalen.  

 

  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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27.  Schotland 
Dagopvang 

NAAM:   Early learning and child care (nurseries/crèches/playgroups) 
LEEFTIJD:  0 – 5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage die wisselt per kinderopvangorganisatie. Ouders kunnen 
een deel van deze kosten vergoed krijgen via belastingteruggave of via vouchers. De 
vergoeding is inkomensafhankelijk. Voor kinderen van 3 en 4 jaar oud geldt dat ze per jaar 
recht hebben op in totaal 1.140 uur gratis opvang/voorschoolse educatie. Voor aanvullende 
opvanguren moeten ouders een bijdrage betalen. Vaak sluiten ouders een contract met de 
kinderopvangorganisatie, maar dit is geen wettelijke verplichting. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door Care Inspectorate. Het toezicht is risicogestuurd. Elk jaar 
wordt wel de meerderheid van alle opvangorganisaties geïnspecteerd. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten zich registeren bij de Scottish Social Services 
Council. Zij bepalen welke opleiding nodig is voor de betreffende functie in de kinderopvang. 
Ook moeten medewerkers beschikken over een ‘PVG Scheme Record’ (Protecting Vulnerable 
Groups) (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is: 

1:3 (0-2 jaar) 

1:5 (2-3 jaar) 

1:8 (3-8 jaar).  

Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Uitgangspunt is de BKR en er wordt gekeken naar 
de beschikbare ruimte. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd.  
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de ‘Care Inspectorate’. Het bewijs van registratie heet 
een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de kinderopvangorganisatie 
vrijwillig of op aanwijzing van de Care Inspectorate stopt). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://www.careinspectorate.com/index.php/care-services 
 

Openingst i jden  
Dat wisselt per organisatie, maar in toenemende mate zijn de opvangorganisaties het gehele jaar geopend.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 

 

 

  

https://www.careinspectorate.com/index.php/care-services
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27.  Schotland 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Out of school care (breakfast clubs/after school clubs) 
LEEFTIJD: 5 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage en sluiten veelal een contract af met de 
kinderopvangorganisatie. Het afsluiten van een contract is geen wettelijke verplichting. De 
kosten wisselen per organisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door Care Inspectorate. Het toezicht is risico-gestuurd. Elk jaar 
wordt wel de meerderheid van alle opvangorganisaties geïnspecteerd. 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten zich registeren bij de Scottish Social Services 
Council. Zij hebben vastgesteld welke opleiding nodig is voor de betreffende functie in de 
kinderopvang. Ook moeten medewerkers beschikken over een ‘Disclosure Scotland’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:8 (tot 8 jaar) en 1:10 (8 jaar en ouder). Er is geen maximale groepsgrootte bepaald. 
Uitgangspunt is de BKR en er wordt gekeken naar de beschikbare ruimte. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de ‘Care Inspectorate’. Het bewijs van registratie heet 
een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd (totdat de kinderopvangorganisatie 
vrijwillig of op aanwijzing van de Care Inspectorate stopt). 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:  
https://www.careinspectorate.com/index.php/care-services 

Openingst i jden  
Dat wisselt, maar veel opvangorganisaties bieden – naast opvang tijdens schoolperiodes – ook opvang 
tijdens vakantieperiodes. Hierover zijn geen richtlijnen vastgelegd. Het aanbod wordt sterk bepaald door de 
vraag/behoefte aan opvang tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua buitenschoolse opvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

 
  

https://www.careinspectorate.com/index.php/care-services
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27.  Schotland 
Gastouderopvang  

NAAM:   Childminder 
LEEFTIJD:  0 – 16 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage en sluiten veelal een contract af met de gastouder. Het 
afsluiten van een contract is geen wettelijke verplichting. De kosten wisselen per gastouder. 
Als gastouders aan bepaalde voorwaarden voldoen mogen zij ook de ‘gratis uren’ 
kinderopvang bieden die voor 3- en 4-jarigen beschikbaar zijn. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden – in principe jaarlijks – uitgevoerd door Care Inspectorate.  

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er gelden geen opleidingseisen voor gastouders, uitgezonderd de gastouders die de genoemde 
‘gratis opvang’ verzorgen (3- en 4-jarigen). Voor deze gastouders gelden dezelfde 
opleidingseisen als voor pedagogisch medewerkers in de dagopvang. Gastouders moeten 
beschikken over zowel een ‘PVG Scheme Record’ (Protecting Vulnerable Groups) als een 
‘Disclosure Scotland’ (twee soorten VOG’s). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 8 kinderen tot 16 jaar opvangen (inclusief eigen kinderen). Van 
hen mogen er maximaal 6 onder de 12, maximaal 3 kinderen onder de schoolgaande leeftijd 
en maximaal 1 kind jonger dan 1.  

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is afgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 
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28.  Slovenië 
Dagopvang 

NAAM:   Vrtci (voorschool) 
LEEFTIJD:  Twee leeftijdsgroepen (0 – 3 jaar en 3 – 6 jaar) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage in de publieke, gemeentelijke 
voorzieningen. Private organisaties bepalen hun eigen prijs. Ouders tekenen een contract met 
de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elke 5 jaar plaats door de Onderwijsinspectie ('Inspectorat Republike 
Slovenije za šolstvo') of na een klacht. Daarnaast moeten voorzieningen na elke wetswijziging 
kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten (preschool teachers) moeten een relevante pedagogische opleiding hebben 
afgerond op hbo- of universitair niveau. Ook assistenten moeten een passende opleiding 
hebben. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een ‘potrdilo o nekaznovanosti’ 
(vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:6 (0 - 3 jaar), 1:8 (3 - 4 jaar), 1:11 (4 - 6 jaar) en 1:7 (combinatiegroep), De 
maximale groepsgrootte is 12 kinderen per groep (0 - 3 jaar, zelfde leeftijdscategorie), 
maximaal 10 kinderen per groep (1 - 3 jaar, combinatiegroep), maximaal 17 kinderen per 
groep (3 - 4 jaar), maximaal 22 kinderen per groep (4 - 6 jaar) en maximaal 19 kinderen per 
groep (combinatiegroep 3 - 6 jaar). 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Het enige punt waarop de situatie anders is dan in Nederland, is 
de BKR en maximale groepsgrootte voor de 4- tot 6-jarigen. Die is ongunstiger dan in de Nederlandse 
situatie in de dagopvang. Het betreft echter een leeftijdsgroep die in Nederland al onder de buitenschoolse 
opvang zou vallen.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport. Organisaties die zich willen 
registeren moeten aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen en werken volgens het ‘Kindergarten 
Curriculum’. De registratie is onbeperkt geldig. 

Digitaa l  r egister  
Er is een overzicht met alle kinderopvangorganisaties beschikbaar op de website van Ministry of Education, 
Science and Sport . Het overzicht – evenals een overzicht van de geregistreerde gastouders is rechts op de 
pagina te vinden via de term ‘Seznam vrtcev’ (lijst van voorscholen/kindergartens), ‘Seznam vrtcev z 
enotami’ (Kindergartens met aanvullende locaties) en ‘Seznam varuhov predšolskih otrok na domu v 
Sloveniji’ (lijst van gastouders).  

Openingst i jden  
De kinderopvangorganisaties zijn het gehele jaar geopend. In vakantieperioden kan het voorkomen dat een 
deel van de voorzieningen is gesloten en dat er gewerkt wordt met het samenvoegen van groepen (zodat er 
wel opvangmogelijkheden zijn). 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen beleidswijzigingen in beeld.. 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
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28.  Slovenië 
Buitenschoolse opvang 

Al in het vorige rapport werd aangegeven dat de situatie rond de buitenschoolse opvang (zowel de voorschoolse 

opvang genaamd ‘Jutranje varstvo’ als de naschoolse opvang genaamd ‘Popoldansko varstvo/podaljšano 

bivanje’) in Slovenië niet overeen komt met die in Nederland. Scholen zijn verplicht deze vorm van opvang te 

bieden in de vorm van een verlengde schooldag (huiswerk maken etc.). Ouders (in ieder geval de ouders die 

werken) hoeven hier niet voor te betalen. Het is mogelijk dat ouders hun kinderen ook nog na die verlengde 

schooldag (sommigen eindigen om 16.15 uur anderen om 17.30 uur) laten opvangen in de school volgens 

hetzelfde principe als de verlengde schooldag. Voor die opvang moeten ouders wel betalen, maar het gaat om 

een zeer kleine bijdrage en deze vorm van opvang wordt niet vaak gebruikt.   
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28.  Slovenië 
Gastouderopvang 

NAAM:   Vzgojno-varstvena družina/Varuh predšolskih otrok 
LEEFTIJD: 0 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een bijdrage en tekenen een contract met de gastouder. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden elke 5 jaar plaats door de Onderwijsinspectie ('Inspectorat Republike 
Slovenije za šolstvo') of na een klacht. Daarnaast moeten voorzieningen na elke wetswijziging 
kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een relevante beroepsopleiding hebben afgerond of voldoen aan de eisen 
voor een beroepskracht in het onderwijs. Daarnaast moeten ze in het bezit zijn van een 
‘potrdilo o nekaznovanosti’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 6 kinderen opvangen.    

 
 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er bestaan in Slovenië geen gastouderbureaus. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport. Om zich te mogen registeren 
hoeven gastouders niet te werken met het Kindergarten Curriculum. De registratie is onbeperkt geldig. 

Digitaa l  r egister  
Er is een overzicht met alle kinderopvangorganisaties beschikbaar op de website van Ministry of Education, 
Science and Sport. Het overzicht – evenals een overzicht van de geregistreerde gastouders is rechts op de 
pagina te vinden via de term ‘Seznam vrtcev’ (lijst van voorscholen/kindergartens), ‘Seznam vrtcev z 
enotami’ (Kindergartens met aanvullende locaties) en “’Seznam varuhov predšolskih otrok na domu v 
Sloveniji’ (lijst van gastouders). 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn geen relevante beleidsveranderingen in beeld. 

 
  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
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Toelichting 
 

De gegevens over Slovenië zijn gebaseerd op de informatie uit het vorige rapport (2018), aangevuld met 
deskresearch. Zo is via internet (zoals de website van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport, de 
website www.euraxess.si en https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/ van de Europese Commissie) onderzocht 
of er belangrijke recente ontwikkelingen zijn(geweest) rond de kinderopvang in Slovenië. Ook is op die manier 
nagegaan of de informatie uit 2018 nog actueel is en of we op de aanvullende vragen een antwoord konden 
krijgen. Er is verder kort schriftelijk contact geweest met een contactpersoon in Slovenië, die ons op bepaalde 
punten van informatie kon voorzien. Omdat we geen contactpersoon uitgebreid hebben kunnen raadplegen 
moet de gepresenteerde informatie met enige voorzichtigheid worden behandeld.  

 

Wat betreft de dagopvang kan worden gemeld gemeenten in Slovenië de plicht hebben om voldoende 
voorzieningen voor voorschoolse opvang te realiseren. Voor een belangrijk deel richten gemeenten zelf 
voorzieningen op. Daarnaast wordt het aanbod aangevuld met private organisaties. Er is daarmee landelijk 
gezien voldoende aanbod voor alle kinderen. Naast opvang op de locatie van de organisatie kan ook opvang 
worden geboden op ‘aanvullende locaties’, namelijk in de woning van een beroepskracht die in dienst is van 
de dagopvangorganisatie. Deze beroepskrachten moeten zich ook laten registeren bij het ministerie van 
Onderwijs en zij (en de opvang) moeten wat betreft opleiding en kwaliteit aan dezelfde eisen voldoen als de 
organisaties in de dagopvang. Ook moet in deze ‘huissituatie’ gewerkt worden volgens het Kindergarten 
Curriculum. Daarin verschilt deze vorm van ‘thuisopvang’ van de gastouderopvang.  

 

  

http://www.euraxess.si/
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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29.  Slowakije 
Dagopvang variant 1 

NAAM:   Detské jasle / Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 
Familie (Ministerstvo Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny). Er kunnen zowel aangekondigde als 
onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten en 
verder met een niet specifiek vastgelegde frequentie.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante pedagogische beroepsopleiding hebben afgerond of in 
het bezit zijn van een hbo- of universitair diploma, aangevuld met een cursus pedagogiek (220 
uur). Het overleggen van een VOG (výpis z registra trestov) is alleen verplicht voor de 
locatiemanager.  

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:5. De maximale groepsgrootte is 12 (0 – 1 jaar) en 15 (1 – 3 jaar).  

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Het enige punt waarop de aard van de opvang afwijkt van de 
situatie in Nederland, is dat beroepskrachten geen VOG hoeven te overleggen. Omdat de opvang op alle 
andere punten wel tegemoet komt aan de Nederlandse situatie wordt deze vorm van opvang toch 
goedgekeurd. 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de gemeente. Het registratieproces heet ‘registrácia 
sociálnych služieb’. De inschrijving in het register heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Ouders sluiten een 
contract met de kinderopvangorganisatie af en mogen zelf beslissen waar ze hun kinderen naartoe brengen. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/ . 
 

Openingst i jden  
De opvangorganisaties zijn het gehele jaar geopend.   

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het systeem van toezicht en inspectie van onder andere 
deze vorm van kinderopvang.  

 

 

  

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/
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29.  Slowakije 
Dagopvang variant 2 

NAAM:   Materská škola (kindergarten) 
LEEFTIJD: 3 – 6 jaar (soms worden ook kinderen van 2 toegelaten) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage, die kan verschillen per gemeente/voorziening. Opvang is 
wel gratis voor kinderen vanaf 5 jaar (voor deze groep kinderen is deelname aan de 
kindergarten verplicht). Ouders betalen ook voor de maaltijden van kinderen, behalve in het 
geval van zwakke financiële draagkracht. Ouders van kinderen met speciale behoeften betalen 
een eigen bijdrage, die niet meer is dan 7,5% van de kosten voor de opvangorganisatie per 
afhankelijk kind per maand. Ouders die gebruik maken van private of kerkelijke voorzieningen 
sluiten veelal een contract af met de voorziening.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden periodiek uitgevoerd door de Onderwijsinspectie (Štátna školská inšpkcia), 
de gemeenten en de Gezondheidsinspectie (Regionálny úrad verejného zdravotníctva). 

 

 

Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten een relevante pedagogische beroepsopleiding 
hebben. Ook moeten zij een VOG overleggen (‘odpisu registra trestov’), die niet ouder mag zijn 
dan drie maanden.  

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Officieel zou de BKR 1:10 zijn. In de praktijk komt het er meestal op neer dat er 1 
beroepskracht voor de groep staat van maximaal 20 (3 – 4 jaar) tot 22 kinderen (5 – 6 jaar). De 
maximale groepsgrootte ligt tussen de 18 (2-3 jaar) en 22 (5-6 jaar).  

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De BKR wijkt in de praktijk te sterk af van de Nederlandse situatie, 
zelfs als we in ogenschouw nemen dat de meeste kinderen in deze vorm van opvang in Nederland onder de 
buitenschoolse opvang zouden vallen. Bovendien wijkt de groepsgrootte eveneens af van het gestelde 
kader.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 
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29.  Slowakije 
 

Buitenschoolse opvang 
Voor zover wij hebben kunnen achterhalen bij de landenexpert is de buitenschoolse opvang in Slowakije gratis. 

Daarom komt deze vorm onvoldoende overeen met de Nederlandse situatie.  
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29.  Slowakije 
Gastouderopvang 

NAAM:   Detská skupina (children’s group) 
LEEFTIJD:  0 – 5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een eigen bijdrage en sluiten een contract af met de gastouder. Het is mogelijk 
om financiële steun van de overheid te ontvangen, bijvoorbeeld wanneer een ouder nog 
steeds studeert.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door het ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 
Familie (Ministerstvo Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny) om te beoordelen of aan alle 
voorwaarden wordt voldaan. Het is niet bekend hoe vaak deze inspecties plaatsvinden.   

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Er gelden geen opleidingseisen voor gastouders. Ze moeten wel een VOG kunnen overleggen 
(‘výpis z registra trestov’). Oekraïense vluchtelingen mogen ook als gastouder werken. Als zij 
geen VOG kunnen krijgen, dan is een gezworen eed voldoende.   

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 4 kinderen (inclusief hun eigen kinderen) opvangen.  

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd. De enige afwijking ten opzichte van de Nederlandse situatie is 
dat er geen nadere eisen zijn gesteld rond de rond de opleiding/kwalificatie van gastouders. Omdat de 
gastouderopvang op de andere punten wel tegemoet komt aan de Nederlandse situatie, wordt deze vorm 
van gastouderopvang toch goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Er bestaan in Slowakije geen gastouderbureaus. Gastouders opereren individueel en moeten zich 
geregistreerd zijn in het register van sociale diensten.  

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij de gemeenten. De regionale overheid houdt een register bij. Het 
registratieproces heet ‘registrácia sociálnych služieb’. De registratie is geldig voor onbepaalde tijd. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/ . 

Verwachte be le idsverander ingen  
Gereguleerde gastouderopvang is nieuw en bestaat pas sinds juni 2022. Het aantal geregistreerde 
gastouders zal naar verwachting nog beperkt zijn.  

  

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/
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30.  Spanje 
Dagopvang variant 1 

NAAM:   Escuala de education infantile / guardlla infantil 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

De ouders betalen een bijdrage. De regionale overheden (comunidad autónoma) kunnen zelf 
bepalen hoe de bijdrage voor de publieke kinderopvangvoorzieningen wordt vastgesteld (of dit 
afhankelijk is van het inkomen van ouders, van het aantal kinderen per gezin etc.) en/of dat er 
maximum aan wordt gesteld. Bij private organisaties betalen ouders ook een bijdrage.  

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de Onderwijsinspectie van de regionale overheden. Ze 
vinden één tot meerdere keren per jaar plaats (afhankelijk van de regio).  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten beschikken over een relevante universitaire of beroepsopleiding. 
Daarnaast moeten alle beroepskrachten beschikken over een ‘Certificado de antecedents 
penales’ (vergelijkbaar met VOG).  

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is: 

1:8 (0 – 1 jaar) 

1:10/14 (1 – 2 jaar) 

1:16/20 (2 – 3 jaar). Dit is gelijk ook de maximale groepsgrootte.  
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De BKR is duidelijk ongunstiger dan in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er is geen zicht op de voorgenomen relevante beleidsontwikkelingen. 
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30.  Spanje 
Dagopvang variant 2 

NAAM:   Centro de educatión infantile y primaria 
LEEFTIJD: 3 – 6 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Kinderen vanaf 3 jaar hebben recht op een plaats in deze vorm van opvang. Minimaal 25 uur 
per week is deze vorm van opvang gratis (regionale overheden kunnen bepalen of meer uren 
worden aangeboden). Private organisaties mogen voor extra uren opvang en voor aanvullende 
kosten (maaltijden, excursies, etc.) wel een bijdrage vragen. . 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door de Onderwijsinspectie van de regionale overheden. Ze 
vinden één tot meerdere keren per jaar plaats (afhankelijk van de regio). 

 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Beroepskrachten moeten een relevante universitaire opleiding hebben. Daarnaast moeten alle 
beroepskrachten beschikken over een ‘Certificado de antecedents penales’ (vergelijkbaar met 
VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:25. De maximale groepsgrootte is 25. Wel kunnen de beroepskrachten indien 
nodig (op bepaalde momenten, voor bepaalde activiteiten) ondersteund worden door 
onderwijzers uit het basisonderwijs (daar waar de opvang direct verbonden is aan de school).  

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. De BKR is duidelijk ongunstiger dan die in Nederland, zelfs als 
rekeningen worden gehouden met het feit dat een groot deel van de kinderen in deze opvang in de 
Nederlandse situatie onder de buitenschoolse opvang valt.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er is geen zicht op de voorgenomen relevante beleidsontwikkelingen. 
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30.  Spanje 
Buitenschoolse opvang 

Voor Spanje als geheel geldt dat er geen gereguleerde vorm/systematiek van buitenschoolse opvang is. 
Buitenschoolse opvang vindt vooral plaats in de informele sfeer en door inzet van commerciële nanny’s. Er zijn 
op lokaal niveau soms wel initiatieven, maar de regelgeving hieromtrent wisselt sterk (en wordt dus lokaal 
bepaald).  
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30.  Spanje 
Gastouderopvang 

NAAM:   Atención a menores de tres años en domicilios particulares de cuidadores 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Let op:   Deze vorm van opvang wordt alleen aangeboden in twee regio’s in Spanje, namelijk 
    Madrid en Navarra. 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. 

 
Toezicht en inspectie  

De gastouderopvang valt in Madrid onder het regionale departement van Sociaal beleid, 
Familie Zaken, Gelijkheid en Nataliteit en in Navarra onder het regionale ministerie van Sociaal 
Welzijn, Sport en Jeugd. Zij houden toezicht en voeren periodiek inspecties bij de gastouders 
uit.  

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders in Madrid moeten een relevante beroepsopleiding, een EHBO-diploma en een 
Voedselveiligheidsdiploma hebben of een relevante training hebben gevolgd. Gastouders in 
Navarra moeten een relevante beroepsopleiding of universitaire opleiding hebben, of ervaring 
hebben in kinderopvang (in combinatie met een training). Daarnaast moeten alle 
beroepskrachten beschikken over een ‘Certificado de antecedents penales’ (vergelijkbaar met 
VOG).  

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen in beide regio’s maximaal 4 kinderen opvangen. In Navarra kan dit in 
bepaalde bijzondere gevallen verhoogd worden naar 5 kinderen per gastouder.  

 
 

Toetsing  
Gastouderopvang in deze regio’s is goedgekeurd.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Gastouderopvang in Navarra wordt georganiseerd door non-profit organisaties. Zij zorgen in ieder geval voor 
bemiddeling tussen gastouders en vraagouders, zorgen voor een ‘onderwijsprogramma/educatief 
programma’ en voor trainingen. Een voorbeeld zijn de ‘Madres de día de Pamplona’. ( https://www-
madresdediapamplona-com.translate.goog/). De gastouders in Madrid werken zelfstandig en zijn niet nader 
georganiseerd. 

Registrat ie  en kwal i te itsbew ijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de genoemde regionale overheden (zie boven).  

Digitaa l  r egister  
Het is onduidelijk of er een openbaar, digitaal register is waarin alle gastouders zijn opgenomen.  

Openingst i jden  
Gastouders bieden jaarrond opvang. Wel wordt in  overleg bepaald op welke momenten de gastouder 
vakantie heeft. . 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er is geen zicht op de voorgenomen relevante beleidsontwikkelingen. 

https://www-madresdediapamplona-com.translate.goog/
https://www-madresdediapamplona-com.translate.goog/
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Toelichting 
 

De gegevens over Spanje zijn gebaseerd op de informatie uit het vorige rapport (2018), aangevuld met 
deskresearch. Zo is via internet (waaronder de website https://eurydice.eacea.ec.europa.eu van de Europese 
Commissie en de genoemde website van de madres de día de Pamplona) onderzocht of er belangrijke recente 
ontwikkelingen zijn (geweest) rond de kinderopvang in Spanje en is naar antwoorden gezocht op de 
aanvullende vragen. Omdat we geen contactpersoon gesproken hebben, moet de gepresenteerde informatie 
met enige voorzichtigheid worden behandeld. 

 

Spanje is opgedeeld in ‘comunidades autónomas’ (autonome regio’s). Voor de kinderopvang geldt dat de 
regelgeving grotendeels gedecentraliseerd is en dat de exacte invulling van het beleid kan verschillen tussen 
deze regio’s.  

 

Ook gastouderopvang is in het grootste deel van Spanje geen officieel erkende en gereguleerde vorm van 
kinderopvang. Alleen de regio’s Madrid en Navarra hebben gastouderopvang wel gereguleerd. Deze vorm van 
opvang is alleen bestemd voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. De exacte invulling van het beleid en de 
regelgeving verschilt tussen de beide regio’s.  

 

  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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31.  Tsjechië  
Dagopvang variant 1 

NAAM:   Zařízení pro péči o děti do 3 let 
LEEFTIJD:  0 – 3 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Vaak sluiten ze een contract af met de kinderopvangorganisatie. 

 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de nationale Arbeidsinspectie ('Státní úřad inspekce práce') en 
de betreffende instanties op het gebied van hygiëne en veiligheid. De inspecties zijn niet 
gericht op het toetsen van de pedagogische kwaliteit. Het is niet bekend hoe vaak inspecties 
plaatsvinden. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met een relevante (pedagogisch, arts, 
verpleegkundige, onderwijs etc.) hbo- of universitaire opleiding of door beroepskrachten die 
speciale trainingen hebben gevolgd. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een VOG. 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen eisen omtrent de BKR en de maximale groepsgrootte. 

 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit komt doordat er geen eisen worden gesteld omtrent de BKR en 
de maximale groepsgrootte.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Bij deze vorm van dagopvang zijn geen belangrijke beleidswijzigingen voorzien in de komende tijd. 
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31.  Tsjechië  
Dagopvang variant 2 

NAAM:   Dětská skupina – Children group 
LEEFTIJD:  0 – 6 jaar (of 7 jaar als de ontwikkeling van een kind wat achterblijft) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage. Deze is (bij opvang van kinderen tot 3 jaar) aan een maximum 
gebonden als de kinderopvangorganisatie een beroep doet op financiële ondersteuning vanuit 
de staat. Het afsluiten van een contract tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie is 
verplicht.   

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de nationale Arbeidsinspectie ('Státní úřad inspekce práce') en 
de lokale variant daarvan. Ook vinden er ook inspecties plaats door de regionale 
gezondheidsinspecties. Zij mogen zelf de frequentie bepalen. Sinds 2021 vinden er ook 
inspecties plaats door het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, om te toetsen of 
organisaties voldoen aan de gestelde (pedagogische) kwaliteitsstandaarden.     

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Alle beroepskrachten moeten een passende opleiding en/of training hebben. Daarnaast 
moeten zij in het bezit zijn van een VOG. Er zijn duidelijke eisen omtrent de opleiding van 
beroepskrachten. Deze zijn sinds juli 2022 strenger en meer specifiek geworden voor nieuwe 
kinderopvangorganisaties. Er zijn ook eisen gekomen omtrent een jaarlijkse, verplichte 
bijscholing van minimaal 8 uur.   

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:6. De maximale groepsgrootte is 24 kinderen. In een groep van 13 – 24 kinderen 
kan de BKR ook 1:8 zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de leeftijdssamenstelling van de groep en 
de zorgbehoeften binnen de groep.    

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De enige duidelijke afwijking van de Nederlandse situatie betreft 
de maximale groepsgrootte. Deze maximale grootte is alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Zo 
worden leeftijdssamenstelling en bijvoorbeeld zorgbehoeften meegenomen om te bepalen of een dergelijke 
grootte van een groep mogelijk is bij 3 medewerkers.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Dit type opvang wordt geregistreerd bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken . Organisaties krijgen dan 
een vergunning om een ‘dětská skupina’ te mogen runnen. De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd. 
Wel is in regelgeving duidelijk vastgelegd in welke situaties een vergunning kan/moet worden ingetrokken.   

Digitaa l  r egister  
Alle geregistreerde kinderopvangorganisaties zijn te vinden op:  http://evidence.mpsv.cz/eEDS/ 

Openingst i jden  
Hierover bestaan geen regels/richtlijnen. Organisaties kunnen zelf (samen met de ouders) bepalen of en 
wanneer de opvang gesloten is.  

Verwachte be le idsverander ingen  
De strengere eisen rondom de kwalificaties van de beroepskrachten gaan voor bestaande 
kinderopvangorganisaties in de komende jaren stapsgewijs ook gelden (laatste stap wordt in 2026 gezet). 
Het gaat zoals gezegd om strengere en meer specifieke eisen omtrent opleiding en bijscholing. In de huidige 
situatie wordt ook al van alle beroepskrachten een passende opleiding gevraagd. 

http://evidence.mpsv.cz/eEDS/
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31.  Tsjechië 
Dagopvang variant 3 

NAAM:   Mateřské školy –Kindergartens 
LEEFTIJD: 3 – 6 jaar (of iets jonger of ouder als daar behoefte aan is en er plaats is) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders moeten meestal een eigen bijdrage betalen, behalve voor kinderen van 5 (laatste 
jaar voor de basisschool. Voor deze kinderen is deelname aan de ‘kindergarten’ verplicht. Het 
afsluiten van een contract tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie is verplicht.   

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties vinden plaats door de Onderwijsinspectie ('Česká školní inspekce'). Inspecties 
vinden elke 6 jaar plaats of naar aanleiding van een klacht van ouders, gemeente of andere 
partijen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten met een relevante universitaire of 
beroepsopleiding. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een VOG (‘Výpis z trestního 
rejstříku’). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen strakke regels rondom de BKR en er is geen maximale groepsgrootte vastgelegd. In 
2022/2021 was de gemiddelde BKR 1:10 à 1:11. 

 
 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is afgekeurd. Dit omdat er geen regels zijn vastgelegd rondom de BKR en de 
maximale groepsgrootte.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn rond deze kinderopvangvorm geen specifieke beleidsveranderingen voorzien voor de komende 
periode. 
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31.  Tsjechië 
Buitenschoolse opvang 

 

Wat betreft de buitenschoolse opvang: In Tsjechië zijn er voor kinderen en jongeren na schooltijd verschillende 

clubs en centra waar zij buitenschoolse activiteiten kunnen ondernemen (‘Dům dětí a mládeže’ en ‘Školni 

družina’). Deze clubs en centra kunnen onder andere georganiseerd worden door gemeenten, kerken en private 

partijen en maken formeel onderdeel uit van het schoolsysteem. Ouders moeten voor een deel van de 

activiteiten die in dit kader georganiseerd worden een eigen bijdrage betalen (afhankelijk van de aanbieder en 

het type activiteit). Hoewel deze clubs en centra zich wel moeten registeren en aan een aantal eisen moeten 

voldoen, komen ze naar aard een strekking niet overeen met de georganiseerde buitenschoolse opvang zoals wij 

die in Nederland kennen, omdat het meer gezien kan worden als een verlengde schooldag met een focus op 

extra-curriculaire activiteiten dan opvang. 
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31.  Tsjechië 
Gastouderopvang 

 

Ten aanzien van gastouderopvang heeft in de afgelopen jaren een project gelopen waarbij de ‘mikrojesle’ 

(microcrèche bij gastouder thuis) als nieuwe vorm van kinderopvang is getest (met steun van het Europees 

Sociaal Fonds en gestoeld op Duits voorbeeld). Dit project is echter voortijdig gestopt en heeft niet geleid tot een 

officiële nieuwe vorm van kinderopvang. Gastouders die een mikrojesle hebben opgezet in de afgelopen jaren 

kunnen hun activiteiten voortzetten, maar dan moeten ze volledig voldoen aan de voorwaarden die voor een 

‘dětská skupina’ gelden (zie dagopvang). Zij zullen dan ook als zodanig geregistreerd moeten worden en een 

vergunning krijgen als dětská skupina. Gastouderopvang (in een andere vorm) is in Tsjechië dus niet 

geformaliseerd.   

  

Toelichting 
 

In Tsjechië is de situatie wat betreft kinderopvang enigszins complex. In de afgelopen jaren zijn er enkele 
veranderingen doorgevoerd en zijn er vormen van dagopvang verdwenen, maar er zijn ook nieuwe vormen 
ontstaan. De vormen die momenteel gehanteerd worden wijken op enkele punten af van de Nederlandse 
situatie. Wat betreft dagopvang valt op dat er drie varianten zijn. Het verschil tussen deze varianten hangt af 
van de leeftijd van de kinderen en de juridische status van de voorziening. Zo worden de ‘Zařízení pro péči o 
děti do 3 let’ in eerste plaats gezien als een bedrijf en zijn zij opgenomen in het handelsregister. Belangrijkste 
verschil met Nederland is dat er voor deze variant geen beroepskracht-kindratio en maximale groepsgrootte 
vastgesteld. 

 

De tweede variant van dagopvang, ‘Dětská skupina’, is strenger gereguleerd dan de eerste variant. Zowel op 
het punt van toezicht/inspectie en kwalificatie-eisen voor beroepskrachten zijn de regels de afgelopen periode 
strenger geworden. De laatste variant van dagopvang, ‘Mateřské školy’, is gratis voor kinderen in de leeftijd 
van 5 jaar. Belangrijkste verschil met de Nederlandse situatie is dat er geen vaste regels zijn rondom BKR en 
maximale groepsgrootte.  
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32.   Wales 
Dagopvang 

NAAM:    1)  Day nurseries/nursery schools, 2) children’s centres/ family centres, 3) 
 cylchoedd meinthrin, 4) playgroups/wrap around care 

LEEFTIJD:  (meestal) 0 – 5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 

Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage. Voor kinderen van 3 en 4 jaar oud geldt dat ze recht 
hebben op 10 uur gratis opvang/voorschoolse educatie (gedurende 39 weken). Voor 
andere/aanvullende opvanguren moeten ouders een bijdrage betalen en sluiten ze een 
contract af met de kinderopvangorganisatie. Voor het afnemen van de gratis 10 uur, wordt 
geen contract afgesloten.   

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden eens in de 2 à 3 jaar uitgevoerd door Care Inspectorate Wales (CIW), de 
organisatie waar kinderopvangorganisaties ook worden geregistreerd. Estyn verzorgt de 
inspecties voor de organisaties die de 10 uur gratis opvang verzorgen.   

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante pedagogische 
opleiding. Ook moeten zij beschikken over een ‘Enhanced Disclosure and Barring Service 
Check’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is 1:3 (voor 0-2 jaar), 1:4 (2 jaar) en 1:8 (3 – 7 jaar). De maximale groepsgrootte is 12 
kinderen (0 – 2 jaar) en 26 kinderen (2 jaar en ouder). Daarbij wordt altijd de BKR gehandhaafd 
en wordt rekening gehouden met beschikbare ruimte.  

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. De maximale groepsgrootte voor kinderen van 2 en ouder is 
groter dan in Nederland. Doordat echter rekening wordt gehouden met de geldende BKR en de beschikbare 
fysieke ruimte is het effect op de kwaliteit van de opvang beperkt.  
 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de ‘Care Inspectorate Wales (CIW)’. Het bewijs van 
registratie heet een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd. Wanneer zich 
belangrijke wijzingen voordoen (aanpassingen aan de accommodatie bijvoorbeeld), moet de vergunning wel 
worden vernieuwd. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://careinspectorate.wales/find-care-service 
 

Openingst i jden  
De opvangorganisaties zijn over het algemeen het gehele jaar geopend. Organisaties kunnen er wel voor 
kiezen om tijdens  (een deel van) de vakanties te sluiten. Zo zijn veel organisaties rond kerst en oud en 
nieuw gesloten. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt toegewerkt naar een systeem waarbij ook tweejarigen recht krijgen op een aantal uur (gratis) 
opvang in de week. Het idee is dat dit in 2024 is uitgerold.  

 

 

 

 

https://careinspectorate.wales/find-care-service
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32.  Wales 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Out of school care (breakfast clubs, after school clubs, holiday clubs, wrap 
around day-care for school aged children) 

LEEFTIJD: 3 – 11 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage en sluiten veelal een contract af met de 
kinderopvangorganisatie. Als de opvang op en door school plaatsvindt is van een apart 
opvangcontract veelal geen sprake. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspectie worden eens in de 2 à 3 jaar uitgevoerd door Care Inspectorate Wales (CIW). 
Registratie bij CIW is echter niet verplicht voor voorzieningen die zich richten op kinderen 
ouder dan 8 jaar en voor organisaties die minder dan 2 uur opvang per dag verzorgen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

De medewerkers van de kinderopvang moeten beschikken over een relevante pedagogische 
opleiding. Ook moeten zij beschikken over een ‘Enhanced Disclosure and Barring Service 
Check’ (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR is: 

1:8 (3 – 8 jaar) 

1:10 (8-12 jaar).  

De maximale groepsgrootte is 26 kinderen. 
 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd, in ieder geval voor de organisaties die zijn 
geregistreerd bij CIW. Deze organisaties moeten aan vergelijkbare eisen voldoen als in de Nederlandse 
situatie. Een deel van de organisaties hoeft zich niet te registreren en wordt daarom ook niet gecontroleerd. 
Van deze organisaties kan niet zondermeer worden vastgesteld of ze aan de gestelde eisen voldoen.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Kinderopvangorganisaties moeten zich registreren bij de ‘Care Inspectorate Wales (CIW)’. Deze plicht geldt 
niet voor organisaties die zich richten op de opvang van kinderen van 8 jaar en ouder en die minder dan 2 
uur opvang per dag bieden. Het bewijs van registratie heet een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig 
voor onbepaalde tijd. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://careinspectorate.wales/find-care-service 
 

Openingst i jden  
Dat verschilt. Buitenschoolse opvang die aan scholen is gekoppeld kan in de vakantieperiodes gesloten zijn. 
Holiday clubs zijn daarentegen juist (ook) open tijdens vakantie. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua buitenschoolse opvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

 
 
 

https://careinspectorate.wales/find-care-service
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32.  Wales 
Gastouderopvang 

NAAM:   Childminder 
LEEFTIJD:  0 – 12 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage en sluiten veelal een contract af met de gastouder. Voor 
kinderen van 3 en 4 jaar oud geldt dat ze recht hebben op 10 uur gratis opvang/voorschoolse 
educatie (gedurende 39 weken). Deze vorm van opvang wordt alleen in een beperkt aantal 
gevallen door gastouders verzorgd. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden eens in de 2 à 3 jaar uitgevoerd door Care Inspectorate Wales (CIW), de 
organisatie waar gastouders ook worden geregistreerd. Estyn verzorgt de inspecties voor de 
gastouders die de 10 uur gratis opvang verzorgen.   

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een training voor gastouders hebben gevolgd (CYPOP5). Ook moeten zijn 
beschikken over een ‘Enhanced Disclosure and Barring Service Check’ (vergelijkbaar met VOG). 

 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Gastouders mogen maximaal 10 kinderen tot 12 jaar opvangen, daarvan mogen maximaal 6 
kinderen 8 jaar of jonger zijn en van deze 6 mogen er maximaal 3 een leeftijd hebben van 0- 4 
jaar. Van deze 3 kinderen mogen er niet meer dan 2 jonger zijn dan 1,5 jaar. Uitzonderingen 
kunnen worden gemaakt voor broertjes en zusjes. 

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd. Gastouderopvang moet aan vergelijkbare eisen voldoen als in 
Nederland. De enige afwijking is dat gastouders in Wales meer kinderen mogen opvangen. In het digitale 
register is echter na te zoeken hoeveel kinderen een gastouder maximaal opvangt. Wanneer dat maximaal 6 
kinderen is, komt de situatie overeen met die in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  

Er bestaat in Wales geen systeem van gastouderbureaus dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij de ‘Care Inspectorate Wales (CIW)’. Het bewijs van registratie heet 
een ‘Certificate of registration’. Deze is geldig voor onbepaalde tijd. 

Digitaa l  r egister  
Op de volgende website staat een overzicht van de geregistreerde kinderopvangorganisaties:   
https://careinspectorate.wales/find-care-service 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er wordt toegewerkt naar een systeem waarbij ook tweejarigen recht krijgen op een aantal uur (gratis) 
opvang in de week. Het idee is dat dit in 2024 is uitgerold. 

 

  

https://careinspectorate.wales/find-care-service
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33.   Zweden  
Dagopvang 

NAAM:      Förskola  
LEEFTIJD: 1 – 5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen van de 
ouders. Jaarlijks wordt een maximumtarief (maxtaxa) nationaal vastgesteld om de 
betaalbaarheid te garanderen. Kinderen van 3-5 jaar hebben recht op 525 gratis uren opvang 
per jaar. Er is geen contract tussen de organisatie en ouders, maar een informele 
overeenkomst. 

 
Toezicht en inspectie  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie van publieke en private kleuterscholen. De 
Zweedse Onderwijsinspectie (Skolinspektionen) monitort de inspecties van gemeenten en kan 
ook zelf een formele inspectie of evaluatie uitvoeren. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Opvang vindt plaats door beroepskrachten die zijn opgeleid als kleuterschoolonderwijzer 
(beroepsonderwijs of universiteit). Iedereen die werkzaam is in de kleuterschool moet met 
hun ‘Polisrekord extrakt’ aantonen dat zij geen strafblad hebben (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen nationale regels qua BKR en maximale groepsgrootte. De gemiddelde BKR is 1:5 en 
het nationale agentschap voor onderwijs (Statens skolverk) raadt maximale groepsgrootten 
van 6-12 (1-3 jaar) en 9-15 kinderen (4-5 jaar) aan. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Ondanks dat er geen landelijk vastgestelde regels zijn omtrent 
BKR en groepsgrootte, sluiten de gemiddelden in de praktijk aan bij de Nederlandse situatie. Bovendien 
staat Zweden internationaal bekend om de gunstige BKR en groepsgrootte.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
De publieke organisaties hoeven zich niet apart te registreren. Private organisaties moeten zich registreren 
bij de gemeente. Deze registratie heet ‘Tillstånd att bedriva fristående förskola’ en is onbepaald geldig. 
Uiteindelijk besluit de gemeente waar kinderen worden opgevangen, maar de voorkeur van de ouders wordt 
wel meegewogen. De gemeente is verplicht om te voorzien in voorschoolse opleiding en opvang in de buurt 
van het huis van het kind. 

Digitaa l  r egister  
Op de website van iedere gemeente staat een lijst van publieke en (geregistreerde) private opvanglocaties 
binnen die gemeente. De lijst van de stad Malmö, bijvoorbeeld, kan hier worden geraadpleegd: 
https://malmo.se/Bo-och-leva/Utbildning-och-forskola/Forskola/Forskolor-A-O.html .    

Openingst i jden  
De gemeenten zijn verplicht om gedurende het hele jaar te voorzien in voorschoolse opleiding en opvang. 
Een kleuterschool kan dus mogelijk sluiten tijdens de zomer, maar dan moeten kinderen toegang krijgen tot 
andere locaties in de buurt van hun huis. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 

 

 

  

https://malmo.se/Bo-och-leva/Utbildning-och-forskola/Forskola/Forskolor-A-O.html


136  |  Bureau Bartels 
 

33.  Zweden 
Buitenschoolse opvang 

NAAM:   Förskoleklass och fritidshem  
LEEFTIJD: 6 – 13 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders betalen een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen van de 
ouders. Jaarlijks wordt een maximumtarief (‘maxtaxa’) nationaal vastgesteld om de 
betaalbaarheid van opvang te garanderen. Ouders kunnen hun kinderen van 6 jaar oud 
vrijwillig naar de förskoleklass brengen (ter voorbereiding op de basisschool), dit is wél gratis. 
Er is geen separaat contract tussen de BSO-faciliteit en de ouders, omdat BSO geïntegreerd is 
in het schoolsysteem. 

 
Toezicht en inspectie  

De publieke organisaties worden geleid en gecontroleerd door de gemeente. Private BSO-
locaties worden geïnspecteerd door de gemeente. De Onderwijsinspectie is 
eindverantwoordelijk. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

BSO-medewerkers moeten beschikken over een relevante opleiding of studie met betrekking 
tot vrijetijdsonderwijs. Ook kunnen mensen met een achtergrond in de kinderopvang worden 
aangenomen. Alle medewerkers moeten met hun ‘Polisrekord extrakt’ aantonen dat zij geen 
strafblad hebben (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn geen nationale regels qua BKR en maximale groepsgrootte. De gemeenten kunnen 
hieromtrent zelf richtlijnen opstellen. De gemiddelde BKR is 1:12 en de gemiddelde 
groepsgrootte ligt rond de 37, afhankelijk van de locatie 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is goedgekeurd. Ondanks dat er geen regels zijn omtrent BKR en 
groepsgrootte, lijkt de situatie rond de BKR in de praktijk veelal wel overeen te komen met de Nederlandse 
situatie (passend gemiddelde). 

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Publieke recreatiecentra hoeven niet apart bij de gemeente te worden geregistreerd. Private scholen 
moeten worden geregistreerd bij de Skolinspektionen en de bijbehorende BSO-locatie moet bij de gemeente 
worden geregistreerd. Deze registratie heet ‘Tillstånd att bedriva fristående fritidshem’ en is in principe 
onbeperkt geldig, totdat de organisatie de regels zou overtreden. 

Digitaa l  r egister  
Op de website van iedere gemeente staat een lijst van publieke en private scholen binnen die gemeente, 
met de bijbehorende BSO-locaties. De lijst van de stad Stockholm kan hier worden geraadpleegd: 
https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/ . 

Openingst i jden  
De gemeenten zijn verplicht om gedurende het hele jaar te voorzien in naschoolse opvang. Een 
recreatiecentrum kan dus mogelijk sluiten tijdens de zomer, maar dan moeten kinderen toegang krijgen tot 
andere locaties in de buurt van hun huis. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   

  

https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/
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33.  Zweden 
Gastouderopvang 

NAAM:   Pedagogisk omsorg/familjedaghem 
LEEFTIJD: 1 – 13 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ja, ouders moeten een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het 
inkomen van de ouders. Jaarlijks wordt een maximumtarief (‘maxtaxa’) nationaal vastgesteld 
om de betaalbaarheid te garanderen. Kinderen van 3-5 jaar hebben recht op 525 gratis uren 
opvang per jaar. Het is niet verplicht dat ouders een contract hebben met de gastouder. 

 
Toezicht en inspectie  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie van gastouders, al zijn er geen regels voor 
hoe vaak dergelijke inspecties plaats moeten vinden. De Onderwijsinspectie monitort de 
gemeentelijke inspectie. 

 

Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een bepaald niveau van pedagogische kennis bezitten en kunnen 
aantonen met hun ‘Polisrekord extrakt’ dat zij geen strafblad hebben (vergelijkbaar met VOG). 

 
BKR en maximale groepsgrootte  

Er zijn landelijk geen vastgestelde normen omtrent het aantal op te vangen kinderen per 
gastouders. De gemeente kan zelf richtlijnen opstellen. Op basis van de omvang en plek van de 
gastouderlocatie, bijvoorbeeld, stelt de gemeente een geschikte groepsgrootte op. Hier wordt 
gedurende de registratie rekening mee gehouden. 

 

Toetsing  
Deze vorm van gastouderopvang is goedgekeurd. Hoewel er geen landelijk vastgestelde normen omtrent 
het aantal op te vangen kinderen zijn, wordt uit bovenstaande wel duidelijk dat er wel (op gemeenteniveau) 
bewust aandacht wordt besteed aan een passend aantal kinderen per gastouder. Er is ons inziens geen 
aanleiding om aan te nemen dat de kwaliteit van de opvang slechter zou zijn dan in de Nederlandse situatie.  

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
In Zweden bestaan geen gastouderbureaus. Verreweg de meeste gastouders werken individueel. De 

gemeente biedt ondersteuning aan gastouders in de vorm van trainingen en netwerkbijeenkomsten. 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich registreren bij de gemeente, die beoordeelt of zij aan alle voorwaarden voldoen. 
Van de gemeente krijgen zij vervolgens een ‘Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg’, wat hen recht geeft op 
financiële compensatie van de gemeente. In principe is de registratie onbeperkt geldig, zolang de gastouder 
zich aan alle regels houdt. De gemeente is verplicht om te voorzien in de mogelijkheid van gastouderopvang. 

Digitaa l  r egister  
Op de website van iedere gemeente staat een lijst van opvanglocaties binnen die gemeente. De lijst van de 
stad Gävle, bijvoorbeeld, kan hier worden geraadpleegd: https://www.gavle.se/kommunens-
service/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-pedagogisk-omsorg/lista-over-forskolor-och-pedagogisk-
omsorg-i-gavle-kommun/ . 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien.   

 

 

https://www.gavle.se/kommunens-service/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-pedagogisk-omsorg/lista-over-forskolor-och-pedagogisk-omsorg-i-gavle-kommun/
https://www.gavle.se/kommunens-service/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-pedagogisk-omsorg/lista-over-forskolor-och-pedagogisk-omsorg-i-gavle-kommun/
https://www.gavle.se/kommunens-service/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-pedagogisk-omsorg/lista-over-forskolor-och-pedagogisk-omsorg-i-gavle-kommun/


138  |  Bureau Bartels 
 

34.  Zwitserland 
Dagopvang 

NAAM:   1) Kindertagesstätten/Kitas (Kinderbetreuungsinstitutionen), 2) Crèches 
(structures d’accueil d’enfants), 3) Nidi (strutture d’accoglienza per l’infanzia) 

LEEFTIJD:  0 – 4/5 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage die in een groot deel van Zwitserland inkomensafhankelijk is. Er is 
vaak een korting voor het tweede en derde kind. De kosten zijn meestal hoog. Werkgevers en 
gemeenten kunnen besluiten om een deel van de kosten op zich te nemen. Ouders sluiten een 
contract met de kinderopvangorganisatie. 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door hetzij de gemeente, hetzij het canton (per canton wordt 
bepaald hoe dit is geregeld). De inspecties vinden eens per 2 jaar plaats. Kibesuisse 
(brancheorganisatie voor kinderopvang) raadt cantons aan om toezicht en registratie op 
cantonniveau te beleggen. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Ten minste de helft van de beroepskrachten moet een relevante opleiding hebben gedaan op 
het gebied van onderwijs en/of pedagogiek. In sommige cantons moet dat percentage hoger 
liggen. Daarnaast geldt in veel (maar niet alle) cantons dat beroepskrachten een 
‘Strafregisterauszug’(vergelijkbaar met VOG) moeten overleggen. Kibesuisse raadt alle cantons 
aan een VOG te eisen. 

 BKR en maximale groepsgrootte  

De BKR wisselt per canton. Gemiddeld worden de volgende ratio’s aangehouden. 1:4 (0 - 2 
jaar), 1:6 (2 - 4 jaar) en 1:8 (4 – 6 jaar). Ook de maximale groepsgrootte wisselt tussen de 
cantons. Gemiddeld geldt een maximale groepsgrootte van 1- tot 12 kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van dagopvang is goedgekeurd. Het is lastig om een precies oordeel te geven, aangezien er 
(grote) verschillen kunnen zijn tussen cantons. In sommige cantons zal de situatie vergelijkbaar zijn als in 
Nederland. In andere cantons kan de situatie (te)veel afwijken. Vooral op het punt van opleidingseisen en 
VOG kan de situatie echt anders zijn dan in Nederland.  

 

Additionele informatie 
 

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Registratie vindt plaats bij de gemeente of het canton. De vergunning (Betriebsbewilligung) heet ook wel 
een 'Verfügung' en is, afhankelijk van het kanton, 2 tot 4 jaar geldig (zie toelichting). 

Digitaa l  r egister  
Op de website van Kibesuisse (brancheorganisatie) 
(https://www.kibesuisse.ch/verband/mitglieder/mitglieder-suchen/) staan alle organisaties die bij hen zijn 
aangesloten. Alleen geregistreerde organisaties mogen zich aansluiten. Daarnaast bieden enkele cantons op 
hun website een overzicht van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties.  

Openingst i jden  
Dat wisselt sterk, omdat organisaties dit zelf kunnen bepalen. Vaak zijn organisaties dicht rond kerst en een 
aantal weken in de zomer, maar er zijn ook zeker organisaties die ook tijdens die vakantie open blijven. 

Verwachte be le idsverander ingen  
Er zijn nog geen concrete beleidswijzigingen voor de nabije toekomst voorzien. 

 

 

https://www.kibesuisse.ch/verband/mitglieder/mitglieder-suchen/
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34.  Zwitserland 
Buitenschoolse opvang  

NAAM:   1) Schulergänzende Betreuung /(Hort/ Freizeitbetreuung), 2) Accueil 
parascolaire (garderie), 3) Accoglienza extrascolastica (centro extrascolastico) 

LEEFTIJD: 4/5 – 12/16 jaar (dat verschilt per canton) 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage die in een groot deel van Zwitserland inkomensafhankelijk is. Er is 
vaak een korting voor het tweede en derde kind. Ouders sluiten een contract met de 
kinderopvangorganisatie/school. 

 
Toezicht en inspect ie 

Inspecties bij publieke voorzieningen (die aan school zijn verbonden) zijn de 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. In de praktijk blijkt helaas dat dat niet altijd bij de 
betreffende besturen bekend is en dat ze niet goed weten waar ze op moeten controleren. 
Inspecties van de private voorzieningen worden gedaan door de gemeente/het canton. 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Ten minste de helft van de beroepskrachten moet een relevante opleiding hebben gedaan op 
het gebied van onderwijs en/of pedagogiek. In sommige cantons moet dat percentage hoger 
liggen. Daarnaast geldt in veel (maar niet alle) cantons dat beroepskrachten een 
‘Strafregisterauszug’(vergelijkbaar met VOG) moeten overleggen. Kibesuisse raadt alle cantons 
aan een VOG te eisen. 

 BKR en maximale groepsgrootte  

Sommige cantons hebben regels opgesteld rondom de BKR. Deze BKR wisselt sterk (van 1:8 tot 
1:25 afhankelijk ook van de leeftijd van de kinderen). Kibesuisse raadt cantons/organisaties 
aan in ieder geval uit te gaan van 1 goed opgeleide beroepskracht op 15 kinderen (voor de 
jongste kinderen) of 1 op 17 voor de rest van de leeftijden. Er is geen maximale groepsgrootte 
vastgesteld. Daarvoor wordt gekeken naar de BKR, de ruimte en de leeftijd van de kinderen. 

 

Toetsing  
Deze vorm van buitenschoolse opvang is afgekeurd. Het is lastig om een precies oordeel te geven, aangezien 
er (grote) verschillen kunnen zijn tussen cantons. In sommige cantons zal de situatie vergelijkbaar zijn als in 
Nederland. In andere cantons kan de situatie (te)veel afwijken. Zowel op het punt van opleidingseisen/VOG 
als de BKR kan de situatie echt anders zijn dan in Nederland. Daarnaast lijkt het systeem van toezicht en 
inspectie – in ieder geval bij de publieke voorzieningen – in de praktijk niet waterdicht (niet alle 
schoolbesturen zijn zich bewust van hun taak op dit gebied en/of hoe ze er invulling aan moeten geven). Het 
aantal ‘twijfelpunten’ is hiermee erg groot en lijkt afkeuring op zijn plaats.  

 

Additionele informatie 
 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua buitenschoolse opvang zijn voor de komende jaren geen relevante beleidsveranderingen voorzien. 
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34.  Zwitserland 
Gastouderopvang 

NAAM:   1) Tagesfamilienbetreuung, 2) Accueil familial de jour, 3) Accoglienza nelle 
famiglie diurne 

LEEFTIJD: 0 – 16 jaar 

Kwaliteitscriteria 
 

 Eigen bijdrage ouders   

Ouders betalen een bijdrage die in een groot deel van Zwitserland inkomensafhankelijk is. Er is 
vaak een korting voor het tweede en derde kind. Ouders sluiten een contract met de 
gastouder(organisatie). 

 
Toezicht en inspectie  

Inspecties worden uitgevoerd door hetzij de gemeente, hetzij het canton (per canton wordt 
bepaald hoe dit is geregeld). De inspecties vinden eens per 2 jaar plaats. Kibesuisse 
(brancheorganisatie voor kinderopvang) raadt cantons aan om toezicht en registratie op 
cantonniveau te beleggen 

 
Opvang door gekwalif iceerde beroepskrachten met een VOG  

Gastouders moeten een training hebben gevolgd en jaarlijks een na-/bijscholing volgen. 
Bovendien moeten zijn in het bezit zijn van een 'Strafregisterauszug' (vergelijkbaar met VOG). 

 

BKR en maximale groepsgrootte  

De regel hieromtrent wisselen per canton. Kibesuisse raadt cantons aan om gastouders 
maximaal 5 kinderen te laten opvangen. 

 

Toetsing  
Gastouderopvang in dit land is goedgekeurd. Ondanks dat de regels tussen de cantons iets kunnen 
verschillen, zal de gastouderopvang naar verwachting meestal wel vergelijkbaar zijn met de Nederlandse 
situatie. 

 

Additionele informatie 
 

Gastouderbur eaus  
Een belangrijk deel van de gastouders in Zwitserland heeft zich aangesloten bij een gastouderorganisatie 
(Tagesfamilienorganisationen, TFO). Dergelijke organisaties geven training aan gastouders en zorgen voor 
bemiddeling (tussen gastouders en vraagouders en tussen gastouders onderling). Bovendien vallen 
gastouders die werken via een dergelijke organisatie onder het arbeidsrecht (en hebben zo meer 
bescherming). Er zijn ook individueel opererende gastouders.   

Registrat ie  en kwal i te itsbewijsstuk  
Gastouders moeten zich aanmelden bij de gemeente. In sommige cantons moeten gastouders zich ook 
officieel registreren. Van een ‘Betriebsbewilligung’/’Verfügung’ is dus niet altijd sprake, soms wordt volstaan 
met een meldingsplicht. Voor gastouders die zijn aangesloten bij een organisatie geldt dat ze zich elk jaar 
opnieuw laten registreren. 

Digitaa l  r egister  
Er is geen landelijk, digitaal register. Bijna alle gastouderorganisaties zijn aangesloten bij Kibesuisse. Via hun 
website kunnen de organisaties worden gevonden 
https://www.kibesuisse.ch/verband/mitglieder/mitglieder-suchen/). 

Verwachte be le idsverander ingen  
Qua gastouderopvang zijn voor de komende jaren geen grootschalige beleidsveranderingen voorzien. 

  

https://www.kibesuisse.ch/verband/mitglieder/mitglieder-suchen/
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Toelichting 
 

Zwitserland bestaat uit 26 kantons die verregaande autonomie bezitten. Voor de kinderopvang betekent dit 
dat de regelgeving gedecentraliseerd is en tussen de cantons kan verschillen voor wat betreft de vorm- en 
kwaliteitseisen. De Zwitserse brancheorganisatie (Kibesuisse) stelt echter wel (hogere) normen aan de 
kinderopvang en zorgt zo voor enige consistentie. Er is een voorstel gedaan voor het al of niet afkeuren van 
een verzoek voor kinderopvangtoeslag bij de vormen van dagopvang, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang. Toch kan het goed zijn om bij een beoordeling rond opname van een organisatie in het 
Register Buitenlandse Kinderopvang te kijken of er meer informatie is over het betreffende canton (en de daar 
gevoerde regelgeving). Lidmaatschap van Kibesuisse kan ook meer worden genomen in de beoordeling. 
Kibesuisse kiest voor strengere normen om de kwaliteit van de opvang te garanderen en adviseert hun leden 
deze normen te volgen. De kans is groot/groter dat leden van Kibesuisse voldoen aan deze strengere normen 
dan niet-aangesloten organisaties.  

 

Zwitserland kent bovendien 3 taalregio’s (Duits, Frans en Italiaans). Zeker wat betreft de registratie kunnen 
daarom verschillende termen worden gehanteerd. In het schema van de dagopvang is aangegeven dat bij 
registratie een ‘Betriebsbewilligung’/’Verfügung’ wordt afgegeven. De termen in het Frans en Italiaans zijn 
respectievelijk: ‘autorisation d’exploitation’/’arrêt’/’décision’ en ‘autorizzazione d’esercizio‘/ 
’provvedimento’. Voor de gastouderopvang geldt een ‘Meldepflicht’. In het Frans en Italiaans wordt 
respectievelijk de term ‘obligation d’annoncer’ en ‘obbligo di aviso’ gehanteerd.  

 

Voor wat betreft de buitenschoolse opvang werd in het vorige rapport opgemerkt dat er een nieuwe trend is: 
de dagschool. Deze staat, afhankelijk van het taalgebied, bekend als de (Ganz)Tagesschule, école à horaire 
continu of scuola a orario continuato. Op deze school zijn kinderen 7 uur ’s ochtends tot 5 of 6 uur ’s avonds 
aanwezig. Het educatieve programma en de opvang van kinderen gaat hier hand in hand. Raadpleging van de 
contactpersoon maakt echter duidelijk dat er tot op heden nog maar in beperkte mate dergelijke dagscholen 
zijn. Vraag naar buitenschoolse opvang zal daarom blijven bestaan.  

 

Verder kent Zwitserland (zij het in beperkte mate) een aantal internaten waar (buitenlandse) kinderen worden 
opgevangen. Zij kennen een hele eigen structuur en zijn niet gebonden aan de (reguliere) regels die voor 
kinderopvang gelden. Ten slotte kent Zwitserland ook een informelere vorm van opvang, genaamd 
Spielgruppe. Dit is een vorm die lijkt op onze voormalige peuterspeelzalen. Op de Spielgruppe spelen kinderen 
1 tot 3 keer per week ongeveer 3 uur onder toezicht van volwassenen. Voor kinderen met een andere 
moedertaal dan de lokale taal is dit verplicht om de taalvaardigheid te verbeteren. De Spielgruppen worden 
vaak lokaal georganiseerd door welzijnsorganisaties in bijvoorbeeld een kerk of buurthuis. De Zwitserse 
overheid heeft voor deze vorm van kinderopvang geen wet- en regelgeving opgesteld. Ouders betalen een 
kleine bijdrage. 
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Bijlage I Geraadpleegde landenexperts 

Niet voor publicatie. Deze gegevens zijn niet openbaar. 

Land Naam Organisatie* 
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Bijlage II  Toetsingskaders Kinderopvang EU/EER  

Kinderdagverblijf 
Criterium Mogelijke antwoorden Oordeel  Eventuele argumentatie 

1) Eigen bijdrage Ja Goedgekeurd  

Gedeeltelijk/soms Goedgekeurd Feitelijke betaling wordt gecheckt door Belastingdienst 

Nee Afgekeurd Betaling noodzakelijk om toeslag te ontvangen 

2) Kwalificatie 
beroepskrachten 

VOG én relevante pedagogische opleiding 
aanwezig 

Goedgekeurd  

VOG of relevante pedagogische opleiding 
ontbreekt 

Afgekeurd  VOG is een vereiste 

Uitsplitsing naar verschillende typen opleiding is niet werkbaar, 
maar een relevante pedagogische opleiding is minimaal vereist 

3) Toezicht en inspectie Periodieke inspectie Goedgekeurd  

Enkel inspectie op basis van melding/klacht Goedgekeurd Niet-periodieke inspectie staat kwalitatieve kinderopvang niet in 
de weg, tenzij de landenexpert aangeeft reden te hebben tot 
zorg hierover 

Geen inspectie Afgekeurd Onafhankelijk toezicht is een vereiste 

Enkel zelfinspectie Afgekeurd  Onafhankelijk toezicht is een vereiste 

4a) BKR 1:3-1:9 Goedgekeurd  

1:10 en hoger Afgekeurd 1:10 en meer wijkt meer dan 25% af van het Nederlandse 
gemiddelde. Uitsplitsing naar leeftijdscategorie is niet werkbaar 

4b) Maximale 
groepsgrootte 

0-20 Goedgekeurd  

Maximale groepsgrootte die past binnen 
geldige normen BKR en/of grootte locatie 

Goedgekeurd Zolang de BKR n.a.v. Nederlandse normen goedgekeurd is en/of 
de normen van opvanglocatiegrootte het toelaten is er geen 
reden om te twijfelen aan de kwaliteit 

21 en hoger (waarbij BKR niet past niet binnen 
geldige normen BKR) 

Afgekeurd 21 en hoger wijkt meer dan 25% af van het Nederlandse 
gemiddelde. Uitsplitsing naar leeftijdscategorie is niet werkbaar 

Totale weging: 

Er mag maximaal op 1 criterium worden afgeweken (waarbij groepsgrootte en BKR als één criterium worden gezien). Wanneer er op 1 punt wordt afgeweken, dan wordt per geval 
bepaald hoe ernstig deze afwijking is. Als er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald, wordt de vorm direct afgekeurd. Voor een grote afwijking van de BKR (of het in 
het geheel niet vaststellen van een BKR) geldt hetzelfde. Bij bijvoorbeeld een afwijking van de opleidingseisen kan soms toch worden bepaald dat een vorm wordt goedgekeurd. De 
overweging die daaraan ten grondslag ligt wordt daarbij steeds duidelijk weergegeven.    
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Buitenschoolse opvang 
Criterium Mogelijke antwoorden Oordeel  Eventuele argumentatie 

1) Eigen bijdrage Ja Goedgekeurd  

Gedeeltelijk/soms Goedgekeurd Feitelijke betaling wordt gecheckt door Belastingdienst 

Nee Afgekeurd Betaling noodzakelijk om toeslag te ontvangen 

2) Kwalificatie 
beroepskrachten 

VOG én relevante pedagogische opleiding 
aanwezig 

Goedgekeurd  

VOG of relevante pedagogische opleiding 
ontbreekt 

Afgekeurd  VOG is een vereiste 

Uitsplitsing naar verschillende typen opleiding is niet werkbaar, 
maar een relevante pedagogische opleiding is minimaal vereist 

3)Toezicht en inspectie Periodieke inspectie Goedgekeurd  

Enkel inspectie op basis van melding/klacht Goedgekeurd Niet-periodieke inspectie staat kwalitatieve kinderopvang niet 
in de weg, tenzij de landenexpert aangeeft reden te hebben tot 
zorg hierover 

Geen inspectie Afgekeurd Onafhankelijk toezicht is een vereiste 

Enkel zelfinspectie Afgekeurd  Onafhankelijk toezicht is een vereiste 

4a) BKR 1:5-1:13 Goedgekeurd  

1:14 en hoger Afgekeurd 1:14 en meer wijkt meer dan 25% af van het Nederlandse 
gemiddelde. Uitsplitsing naar leeftijdscategorie is niet 
werkbaar 

4b) Maximale 
groepsgrootte 

0-28 Goedgekeurd  

Maximale groepsgrootte die past binnen geldige 
normen BKR en/of grootte locatie 

Goedgekeurd Zolang de BKR n.a.v. Nederlandse normen goedgekeurd is 
en/of de normen van opvanglocatiegrootte het toelaten is er 
geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit 

29 en hoger (waarbij BKR niet past niet binnen 
geldige normen BKR) 

Afgekeurd 29 en hoger wijkt meer dan 25% af van het Nederlandse 
gemiddelde. Uitsplitsing naar leeftijdscategorie is niet 
werkbaar 

Totale weging: 

Er mag maximaal op 1 criterium worden afgeweken (waarbij groepsgrootte en BKR als één criterium worden gezien). Wanneer er op 1 punt wordt afgeweken, dan wordt per geval 
bepaald hoe ernstig deze afwijking is. Als er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald, wordt de vorm direct afgekeurd. Voor een grote afwijking van de BKR (of het in 
het geheel niet vaststellen van een BKR) geldt hetzelfde. Bij bijvoorbeeld een afwijking van de opleidingseisen kan soms toch worden bepaald dat een vorm wordt goedgekeurd. De 
overweging die daaraan ten grondslag ligt wordt daarbij steeds duidelijk weergegeven.    
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Gastouderopvang 
Criterium Mogelijke antwoorden Oordeel  Eventuele argumentatie 

1) Eigen bijdrage Ja Goedgekeurd  

Gedeeltelijk/soms Goedgekeurd Feitelijke betaling wordt gecheckt door Belastingdienst 

Nee Afgekeurd Betaling noodzakelijk om toeslag te ontvangen 

2) Kwalificatie gastouder VOG én relevante (pedagogische) 
opleiding/basistraining aanwezig 

Goedgekeurd In circa driekwart van de landen is een basistraining voldoende 

VOG of relevante (pedagogische) 
opleiding/basistraining ontbreekt 

Afgekeurd  VOG is een vereiste 

Relevante opleiding/basistraining is een vereiste 

3) Toezicht en inspectie Periodieke inspectie Goedgekeurd  

Enkel inspectie op basis van melding/klacht Goedgekeurd Niet-periodieke inspectie staat kwalitatieve kinderopvang niet in 
de weg, tenzij de landenexpert aangeeft reden te hebben tot 
zorg hierover 

Geen inspectie Afgekeurd Onafhankelijk toezicht is een vereiste 

Enkel zelfinspectie Afgekeurd  Onafhankelijk toezicht is een vereiste 

4) Maximale 
groepsgrootte 

0-6 Goedgekeurd  

In geval van samenwerkende gastouders: 
maximale groepsgrootte die past binnen 
geldige normen BKR 

Goedgekeurd Zolang de BKR n.a.v. Nederlandse normen goedgekeurd is, is er 
geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit 

7 en hoger (als er géén sprake is van 
samenwerkende gastouders) 

Afgekeurd 7 en hoger wijkt meer dan 25% af van het Nederlandse 
gemiddelde. Uitsplitsing naar leeftijdscategorie is niet werkbaar 

Totale weging: 

Er mag maximaal op 1 criterium worden. Wanneer er op 1 punt wordt afgeweken, dan wordt per geval bepaald hoe ernstig deze afwijking is. Als er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage 
hoeft te worden betaald, wordt de vorm direct afgekeurd. Voor een grote afwijking van de maximale groepsgrootte (of het in het geheel niet vaststellen van regels hieromtrent) geldt 
hetzelfde. Bij bijvoorbeeld een afwijking van de opleidingseisen kan soms toch worden bepaald dat een vorm wordt goedgekeurd. De overweging die daaraan ten grondslag ligt wordt 
daarbij steeds duidelijk weergegeven.    
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Bijlage III    Kengetallen Nederlandse kinderopvang 

Kinderopvangvorm Leeftijdscategorie Beroepskracht-kindratio Maximale groepsgrootte 

Dagopvang 0 - 4 jaar 
 1:3 (babygroep) 
 1:4 tot 1:8 (overige) 

 12 kinderen (babygroep) 
 16 kinderen (overige) 

 

BSO 4 - 13 jaar 
 1:10 (4 – 7 jaar) 
 1: 11 (4 – 13 jaar)  
 1:12 (7 – 13 jaar) 

20 kinderen (4 – 7 jaar) 
22 kinderen (4 -13 jaar) 
30 kinderen (7 - 13 jaar) 

 

Gastouderopvang 0 - 13 jaar 
 n.v.t.  4 kinderen* 

 5 kinderen** 
 6 kinderen*** 

*  4 kinderen van 0 tot 1 jaar oud, waarvan max. 2 van 0 jaar, incl. eigen kinderen van deze leeftijd 
**  5 kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan 4 jaar, incl. eigen kinderen tot 4 jaar 
*** 6 kinderen van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar 
 

 


