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De maatschappelijke kinderopvang in Nederland biedt een goede start aan het kind – ieder kind, 
waar het ook vandaan komt en opgroeit.  
 
Want ieder kind heeft talent, ieder kind heeft toekomst – maar niet ieder kind krijgt dezelfde 

kansen op een goede toekomst 

 

Wat is precies ‘maatschappelijke’ kinderopvang? 

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn de pedagogisch partners van ouders en werken 

samen met onderwijs, jeugdzorg, welzijn en gemeenten. Gezamenlijk richten wij ons op de belangen 

van het kind, ieder kind, zodat gelijke kansen ontstaan vanaf het eerste begin. Alles in de 

maatschappelijke kinderopvang is daarom gericht op kwaliteit. Daarom besteden wij 100% van onze 

middelen aan de kwaliteit van onze kinderopvang zodat dit altijd ten goede komt aan het kind.  

 

Waarom is die maatschappelijkheid belangrijk? 

Ieder kind heeft talent, ieder kind heeft toekomst – maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen op 

een goede toekomst.  

Daarom vinden wij dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor iedereen: we rkende én niet-

werkende ouders, in een eenvoudige, toegankelijke opzet: kinderopvang is gratis, van hoge kwaliteit, 

en op alle plekken beschikbaar. Om werkelijk alle kinderen een kans geven om zich optimaal te 

ontwikkelen houdt maatschappelijke kinderopvang haar vestigingen ook open op onrendabele 

plaatsen; in de minder welvarende wijken en in de dunbevolkte regio’s. Zo bereiken wij alle kinderen. 

Daarom zoeken wij de samenwerking met familie, de wijk, jeugdzorg, consultatiebureau, onderwijs, 

gemeenten, sportverenigingen etc. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de 

ontwikkelingskansen van ieder kind. En door kinderen sámen te laten opgroeien bereiden wij hen 

voor op de wereld van morgen zodat ze later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen 

omkijken naar elkaar.  

 

Ik run een kinderopvangorganisatie met een maatschappelijke identiteit. Juridisch is mijn organisatie 

een BV; kan ik lid worden van de BMK? 

Ja dat kan zeker! De rechtsvorm is niet bepalend voor lidmaatschap van de BMK. BMK-leden bieden 

maatschappelijke kinderopvang, dat is onze gemene deler, en dat kan in de vorm van een stichting of 

een BV. Belangrijk voor lidmaatschap is dat verdiend geld wordt geherinvesteerd in de organisatie. 

Want zo investeren wij 100% van wat wordt verdiend terug in de kwaliteit van onze opvang zodat dit 

uiteindelijk 100% ten goede komt aan het kind 

 

Kan ik als ouder zelf kiezen voor maatschappelijke kinderopvang? 



 
 
Meestal wel. In uw omgeving heeft u vrijwel altijd de keuze tussen maatschappelijke en niet-

maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Als u het maatschappelijk karakter van de organisatie 

die voor uw kind zorgt belangrijk vindt, dan kunt u op onze website 

www.goedestartvooriederetoekomst.nl/maatschappelijke-kinderopvang-voor-ouders/ zien welke 

maatschappelijke kinderopvang in uw omgeving gevestigd is en contact met hen opnemen. 

 

Hoe zit het met de kosten? 

Voor werkende ouders wordt vanaf 2025 95% van de kosten vergoed. Dat geldt voor zowel 

maatschappelijke als for-profit kinderopvang. De BMK maakt zich sterk voor volledig gratis opvang 

voor zowel werkende als niet-werkende ouders. Wij vinden namelijk dat kinderopvang niet als de 

oplossing van een probleem moet worden gezien (voor werkende ouders), maar als een kans voor 

kinderen om zich te ontwikkelen en te leren samenleven. Ieder kind heeft recht op k inderopvang. 

 

Wat betekenen jullie voor mij als partner? 

De maatschappelijke kinderopvangorganisaties en de BMK werken nauw samen met onderwijs, 

jeugdzorg, welzijn en gemeenten, vanuit de opvatting dat al die partijen nodig zijn om ieder kind een 

goede toekomst te bieden. Wij brengen in de discussie en in de wereld van het kind onze specifieke 

expertise in: jonge kind-pedagogiek, sociale perspectieven en gezondheidsperspectieven. We zijn een 

logische en vanzelfsprekende partner, omdat vanuit onze maatschappelijke opdracht géén 

gemeenschapsgeld onttrokken wordt en er geen sprake is van winstuitkeringen.  

 

Hoe zijn jullie georganiseerd? 

De Branchevereniging vertegenwoordigt de standpunten van de sector, faciliteert de leden en ordent 

de branche. De BMK is gevestigd in Utrecht en kent een bestuur, bestaande uit circa 7 leden en een 

bezoldigd voorzitter, en een faciliterend bureau van 5 beleids- en communicatiemedewerkers. 

 

Hoe groot is de sector? 

De BMK vertegenwoordigt zo’n 5.000 locaties in heel Nederland, waar kinderopvang wordt verzorgd 

voor ongeveer 200.000 kinderen. Groot en klein, zowel in steden, als daarbuiten; en zowel daar waar 

het bedrijfskundig loont, als waar het dat niet doet. Daarmee vertegenwoordigt de BMK een derde 

van de totale kinderopvang in Nederland. 

 

Met wie kan ik spreken over jullie standpunten? 

Onze voorzitter Loes Ypma zal u graag te woord staan. Zij is bereikbaar via ons centraal bureau:  

Orteliuslaan 11, 3528 BA Utrecht, info@bmko.nl, 085 021 8500.  

Pers kan zich wenden tot Hélene Smid, smid@bmko.nl, 06 1595 7352. 
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