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Reactie op internetconsultatie conceptbesluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
23 maart 2017

Het conceptbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is van 5
december 2016 tot en met 9 januari 2017 opengesteld voor internetconsultatie.
De consultatie heeft geleid tot 119 reacties, afkomstig van diverse kindercentra,
peuterspeelzalen, pedagogisch medewerkers, gemeenten en de ING Bank.
Veel respondenten geven aan het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang,
dat mede ten grondslag ligt aan de aanpassingen in de kwaliteitseisen die middels
onderhavig conceptbesluit worden getroffen, te onderschrijven. Over een aantal
onderdelen van onderhavig conceptbesluit zijn de respondenten overwegend
positief. Dit betreffen onder andere de volgende onderdelen van het
conceptbesluit: meer aandacht voor ontwikkelingsgericht werken, de introductie
van mentorschap, permanente educatie, coaching door een pedagogisch
beleidsmedewerker. Ondernemers zijn positief over bovenstaande onderdelen,
omdat deze maatregelen pedagogisch medewerkers meer kennis, vaardigheden
en handvatten bieden om hun handelen beter te maken en zichzelf verder te
ontwikkelen. Andere onderdelen waar overwegend positief op wordt gereageerd
zijn de aanpassingen in veiligheids- en gezondheidsbeleid en de EHBO-eis, die
stelt dat er altijd een volwassene aanwezig moet zijn die over een kinderEHBOcertificaat beschikt. Ondernemers zijn hier positief over, omdat dit de veiligheid
en gezondheid van de kinderen binnen de kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk stimuleert.
De reacties van de respondenten hebben betrekking op verschillende onderdelen
van het conceptbesluit. In het onderstaande wordt ingegaan op de opmerkingen
over de verschillende onderdelen en worden deze voorzien van een reactie.
Het aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s
De meeste opmerkingen worden gemaakt over de aanscherping van de
beroepskracht-kindratio voor baby’s. Verschillende ondernemers geven aan dat ze
het belang van het aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s niet
of in mindere mate zien, onder andere omdat proceskwaliteit
(interactievaardigheden van medewerkers en de kwaliteit van de leefomgeving)
belangrijker is dan structurele kwaliteit (een voorbeeld van een structureel
kwaliteitsaspect is de beroepskracht-kindratio). Daarnaast stellen een aantal
ondernemers dat het aanscherpen van de beroepskracht-kindratio als gevolg
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heeft dat babyopvang te duur wordt. Zij stellen dat babyopvang voor
ondernemers niet meer rendabel zal zijn, omdat er geen aparte uurprijs is. Ook
geven ondernemers als opmerking mee dat de kosten van de aanscherping van
de beroepskracht-kindratio zullen zorgen voor minder omzet. De gemaakte kosten
dienen te worden verrekend in de uurprijs, wat mogelijk leidt tot minder bereik
onder ouders.
In reactie hierop wordt aangegeven dat in het akkoord met de partijen uit de
sector de aanscherping van 1 beroepskracht op 4 baby’s naar 1 beroepskracht op
3 baby’s is afgesproken. Zowel proceskwaliteit (interactievaardigheden van
medewerkers en de kwaliteit van de leefomgeving) als structurele kwaliteit
(beroepskracht-kindratio) zijn belangrijk voor de kwaliteit van de kinderopvang.
Het aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s zorgt ervoor dat
pedagogisch medewerkers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan
individuele baby’s. Daarnaast zorgt een strengere beroepskracht-kindratio ervoor
dat pedagogische medewerkers meer ondersteunende aanwezigheid kunnen
bieden en zich meer kunnen richten op de ontwikkeling van de baby. Het
aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s stimuleert dus naast de
structurele kwaliteit ook de proceskwaliteit. Daarom is het in het belang van de
ontwikkeling van baby’s om de beroepskracht-kindratio aan te scherpen.
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Om de maatregelen binnen IKK, waaronder het aanscherpen van de
beroepskracht-kindratio voor baby’s, mogelijk te maken, zal de maximale uurprijs
van de dagopvang middels aanpassing van het Besluit kinderopvangtoeslag
worden verhoogd. Hierdoor wordt de sector in staat gesteld om de aanpassingen
in de eisen vanuit de eigen bekostiging te financieren. De hogere kostprijs zal
leiden tot een hogere uurprijs voor ouders. Om dit te compenseren wordt er vanaf
2017 tevens structureel 200 miljoen geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag.
Hierdoor worden de effecten voor ouders geminimaliseerd.
Een zorg van ondernemers die hier mee samenhangt is dat ondernemers zich
vanwege de kosten van babyopvang voornamelijk gaan richten op peuters,
waardoor de babyopvang op den duur zal verdwijnen. In reactie hierop wordt
aangegeven dat de opvang van baby’s in de huidige situatie al duurder is dan de
opvang van peuters. Deze verschillen in kosten worden in het huidige
conceptbesluit iets versterkt. Partijen uit de sector hebben een akkoord afgesloten
waarin wordt aangegeven dat de aanscherping voor de baby’s noodzakelijk is
vanwege de benodigde kwaliteitsimpuls.
Overwegende dat een eenvormige vergoeding voor kinderopvang in combinatie
met de aanscherping van de beroepskracht-kindratio op termijn mogelijk kan
leiden tot een te sterke druk op ondernemers en daarmee tot druk op de opvang
van bepaalde leeftijdsgroepen is afgesproken dat er een onderzoek zal komen
naar de kostprijs van kinderopvang voor kinderen van verschillende leeftijden.
Daarnaast stellen ondernemers dat de aanscherping van de beroepskrachtkindratio gevolgen heeft voor de doorstroom. Zij stellen dat door het verlagen van
het maximaal aantal op te vangen 0-jarigen per groep, ondernemers in meer
groepen baby’s zullen moeten opvangen om doorstroom te kunnen garanderen.
Mede naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie is in overleg met
alle betrokken partijen uit de sector het rekenschema (dat als bijlage bij het
ontwerpbesluit is opgenomen) aangepast. Door deze aanpassingen zijn er
mogelijkheden gecreëerd om meer baby’s per groep op te vangen indien er ook
meer pedagogische medewerkers worden ingezet op een groep.
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Een andere opmerking van ondernemers is dat de aanscherping van de
beroepskracht-kindratio niet door alle organisaties kan worden gecompenseerd
vanuit de versoepeling van de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse
opvang. Zij geven aan dat niet alle ondernemers buitenschoolse opvang
aanbieden en dat de winst uit de buitenschoolse opvang niet de meerkosten in de
dagopvang compenseert. In reactie hierop wordt aangegeven dat het
aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s in de dagopvang losstaat
van de versoepeling van de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse opvang.
Ook voor ondernemers die geen buitenschoolse opvang aanbieden, geldt dat de
maximale uurprijs van de dagopvang omhoog gaat. Zij kunnen op die manier de
kosten voor het aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor de baby’s
compenseren.
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Tot slot wordt aangegeven dat het aanscherpen van de beroepskracht-kindratio
ook gevolgen heeft voor de groepsindeling. Ondernemers geven aan dat zij vanuit
kostenoverweging vaker zullen gaan voor verticale groepen in plaats van
horizontale groepen, omdat een babygroep te duur wordt. Hierdoor zullen baby’s
meer gezichten zien in plaats van minder, zullen de groepen groter worden en zal
dit leiden tot meer onrust. Bovendien, zo stellen zij, zorgt dit voor minder
keuzevrijheid voor ouders, omdat zij niet meer kunnen kiezen tussen horizontale
en verticale groepen. In reactie hierop kan het volgende gemeld worden. Wat
betreft de groepsindelingen geldt dat ondernemers zelf kunnen beslissen hoe zij
groepen willen indelen. Aangenomen is dat ondernemers de verhoging van de
kosten in de tarieven doorberekenen. De wijzigingen in de tarieven voor de
dagopvang worden vervolgens vertaald in een evenredige verhoging van de
maximum uurprijzen voor de dagopvang. De sector wordt dus in staat gesteld om
de aanpassingen in de eisen voor babyopvang vanuit de eigen bekostiging te
financieren.
Hoewel de bovenstaande opmerkingen laten zien dat de meeste ondernemers
kritisch zijn over het aanpassen van de beroepskracht-kindratio stelt een
pedagogisch medewerker in haar reactie dat zij de aanpassing als positief ervaart,
omdat ze in haar werk ondervindt wat het met kinderen doet als er op sommige
moment handen te kort zijn op de groep.
Versoepelen beroepskracht-kindratio voor de oudste kinderen in de
buitenschoolse opvang
De ondernemers hebben opmerkingen gemaakt over de versoepeling van de
beroepskracht-kindratio voor de oudste kinderen in de buitenschoolse opvang.
Deze maatregel gaat volgens de ondernemers ten koste van de kwaliteit. Zo geeft
een ondernemer aan dat de werkdruk in de buitenschoolse opvang nu al hoog is
en deze maatregel de werkdruk zal doen laten toenemen. De regering acht voor
de oudste kinderen in buitenschoolse opvang versoepeling mogelijk. Oudere
kinderen in de buitenschoolse opvang zijn steeds zelfstandiger. De afhankelijkheid
van intensieve begeleiding door een beroepskracht is hierdoor minder groot.
Een andere opmerking die ondernemers delen is dat het financiële voordeel dat
wordt beoogd door de maatregel niet altijd haalbaar is. Zij geven aan dat de
meeste kinderen in de buitenschoolse opvang tussen de 4 en 7 jaar zijn. Het
aantal kinderen dat 8 jaar of ouder is lager. Aangezien de versoepeling een
financieel voordeel geeft aan de groepen met kinderen van 8 jaar of ouder, stellen
de ondernemers dat zij weinig financieel voordeel halen uit deze maatregel. In
reactie hierop wordt aangegeven dat bij het doorrekenen van de opbrengsten van
deze maatregel rekening is gehouden met het aantal kinderen in de leeftijd 4 tot
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7 jaar ten opzichte van het aantal kinderen van 8 jaar of ouder. Het financiële
voordeel is bij zowel horizontale groepen met kinderen in de leeftijd van 7 tot 12
jaar als bij verticale groepen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
haalbaar. Bij horizontale groepen gaat het om een versoepeling van 1 op 10 naar
1 op 12. Bij verticale groepen gaat het om een versoepeling van 1 op 10 naar 1
op 11 (dit is een combinatie van de ratio van 1 op 10 voor vier- tot zevenjarigen
en de ratio van 1 op 12 voor zeven- tot twaalfjarigen). Doordat bij verticale
groepen van 1 op 10 naar 1 op 11 wordt gegaan, is de versoepeling ook voor
kleine organisaties realiseerbaar.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker
Over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker worden verschillende
opmerkingen gemaakt en een paar vragen gesteld. De meest gestelde vraag is
waarom er voor een pedagogisch beleidsmedewerker gekozen wordt, terwijl er
ook andere mogelijkheden voor coaching bestaan (bijvoorbeeld coaching door
meer ervaren mbo-medewerkers). In reactie hierop kan het volgende gemeld
worden. Er is gekozen voor een pedagogisch beleidsmedewerker met een hboprofiel, omdat een hbo-profiel het beste aansluit bij de beoogde taak, namelijk het
schrijven en implementeren van pedagogisch beleid en het coachen van
pedagogische medewerkers. Pedagogische medewerkers met een mboachtergrond kunnen op verschillende manieren doorgroeien naar deze functie.
Een van de opties is het volgen van een hbo-opleiding. De beoogde
inwerkingtreding van de verplichte inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers is
1 januari 2019. Hierdoor hebben houders voldoende tijd om pedagogisch
beleidsmedewerkers aan te nemen en/of pedagogische medewerkers te laten
bijscholen voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker.
Verder hebben respondenten aangegeven dat 50 uur niet op te brengen is voor
kleine ondernemingen, omdat dit te veel financiële consequenties met zich
meebrengt. In reactie hierop wordt aangegeven dat de financiële consequenties
die de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker met zich meebrengen,
worden gecompenseerd door een evenredige verhoging van de maximum
uurprijs. Dit geldt zowel voor grote als kleine ondernemingen.
Een andere vraag van ondernemers is waarom er per vestiging 50 uur per jaar
een pedagogisch beleidsmedewerker dient te worden ingezet en waarom dit niet
naar rato van de openingstijden is.
In reactie hierop wordt aangegeven dat de eis geformuleerd is op houderniveau.
De houder kan de inzet dus zelf verdelen over de verschillende kindercentra. Het
aantal uren dat de houder aan de totstandkoming en implementatie van
pedagogische beleidsvoornemens moet besteden bedraagt 50 uur maal het aantal
kindercentra dat de houder exploiteert. Als de houder 1 kindercentrum heeft dan
zal er op dat kindercentrum dus 50 uur aan pedagogische beleidsvorming moeten
worden besteed. Heeft de houder meer kindercentra dan kan hij de inzet zelf
verdelen.
Tot slot geeft een gemeente aan dat de huidige maatregel stelt dat een
pedagogische beleidsmedewerker zowel moet coachen als moet verzorgen. De
gemeente stelt dat deze taken niet tegelijkertijd zijn uit te voeren en in strijd zijn
met de wet. In reactie hierop wordt vermeld dat voor het uitvoeren van de
werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker geldt dat de pedagogisch
beleidsmedewerker tijdens het coachen tevens de taken dient te vervullen die een
beroepskracht vervult. Dit is niet in strijd met de wet, zoals de betreffende
gemeente stelt.
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Aantrekken van gekwalificeerd personeel
Respondenten geven aan dat er als gevolg van onder andere de crisis te weinig
gekwalificeerd personeel beschikbaar is op zowel mbo als hbo niveau. Zij geven
aan dat dit een aandachtspunt is voor het aantrekken van pedagogische
medewerkers (mbo niveau) in het kader van het aanscherpen van de
beroepskracht-kindratio voor de baby’s en het aantrekken van hbo’ers in verband
met het inzetten van pedagogisch beleidsmedewerkers.
De regering stelt dat het niet is uit te sluiten dat het voor individuele organisaties
moeilijk is om extra personeel aan te trekken, maar er zijn geen signalen dat een
aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor baby’s leidt tot sectorbrede
tekorten. Naar schatting zijn er ruim 2000 extra fte nodig als gevolg van het
aanscherpen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s. Deze fte’s kunnen deels
worden ingevuld vanuit boventallige beroepskrachten op de buitenschoolse
opvang en deels door het aantrekken van extra personeel. De beoogde
inwerkingtreding van de verplichte inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers is
1 januari 2019. Door de extra tijd die de sector krijgt, is de verwachting dat
ondernemers voldoende tijd hebben om hbo’ers te werven voor de functie van
pedagogisch beleidsmedewerker.
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Bouwtechnische aanpassingen als gevolg van gewijzigde eisen aan de
personeelsinzet
Een aantal ondernemers geeft aan dat de eisen aan de personeelsinzet
(aanpassingen aan de beroepskracht-kindratio) leiden tot andere
groepsindelingen. Hierdoor sluiten groepsindelingen niet altijd meer aan bij de
oppervlaktes van de groepsruimtes. Dit vraagt in sommige gevallen om
bouwtechnische aanpassingen die veel tijd en geld kosten en bovendien in
stedelijke gebieden qua ruimte niet mogelijk zijn. In reactie hierop wordt het
volgende vermeld. De m²-eis wordt per kind berekend. Hierbij geldt dat alle
passend ingerichte binnenspeelruimte in het kindercentrum wordt meegerekend.
De aanpassingen aan de beroepskracht-kindratio zijn van invloed op de
personeelsinzet. Bij gelijke kindaantallen is geen aanpassing in het aantal m2
nodig. Wel kan vanuit de aanpassingen aan de beroepskracht-kindratio gekozen
worden voor andere groepsindelingen, waarbij ook aanpassingen in de ruimteindeling wenselijk kunnen zijn. Het is aan organisaties om hier nadere keuzes in
te maken. Daarnaast is naar aanleiding van de internetconsultatie het
rekenschema aangepast. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om de
groepsindelingen hetzelfde te houden, waardoor bouwtechnische aanpassingen
niet nodig zijn. Hierbij geldt wel dat er meer personeel op de groep moet worden
ingezet.
Eisen aan de buitenruimte
Respondenten geven aan dat de buitenspeelruimte-eisen in sommige gevallen een
probleem vormen voor peuterspeelzalen. Zij stellen dat wanneer peuterspeelzalen
in scholen gevestigd zijn, het buitenspeelterrein (het schoolplein) niet gedurende
de hele opvangtijd beschikbaar is. Daarnaast stelt een gemeente dat er enkele
kinderopvangorganisaties zijn die een passende buitenruimte hebben die vrijwel
aangrenzend is aan het gebouw, maar niet helemaal. Zo moet er een stoep of
verkeersluwe straat worden overgestoken naar een passend ingerichte en
kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Deze praktijksituaties worden door de
huidige omschrijving onmogelijk gemaakt.
In reactie hierop zij vermeld dat de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn voornemens voor de aanpassingen van de kwaliteitseisen
op 20 november 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft gestuurd
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(Kamerstukken II 2014/15, 31 322, nr. 263). Dit voorstel behelsde een
verruiming van de eisen aan de buitenspeelruimte. In dezelfde brief heeft de
minister de partijen uit de sector verzocht om een gezamenlijk advies. Op basis
van het advies van de partijen is besloten om eerst middels pilots te
experimenteren met ruimere eisen aan de buitenspeelruimte alvorens besluiten
worden genomen over het al dan niet aanpassen van deze eisen. Uit een aantal
opmerkingen van respondenten blijkt niet alleen dat de huidige eisen aan de
buitenspeelruimte knellen, maar tevens dat er onduidelijkheid bestaat over de
huidige eisen aan de buitenspeelruimte. In overleg met de betrokken
sectorpartijen zal worden bezien hoe de huidige eisen aan de buitenspeelruimte
verduidelijkt kunnen worden.
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Gebrekkige groepsstabiliteit wordt niet opgelost
Sommige respondenten geven aan dat met het huidige voorstel voor
aanpassingen het probleem van gebrekkige groepsstabiliteit niet wordt opgelost.
Zo geeft een gemeente aan dat kleine contracten en een hoog personeelsverloop
de belangrijkste redenen zijn voor zorg en ontevredenheid van ouders en een
grote invloed hebben op de kwaliteit. Er zijn in de huidige regelgeving geen
mogelijkheden om de ondernemers hierop aan te kunnen spreken. In reactie
hierop wordt aangegeven dat onder stabiliteitseisen alle eisen worden verstaan
die te maken hebben met de vertrouwdheid van personen en ruimtes in de
kinderopvang. Er is afgesproken met de partijen uit de sector om voorlopig geen
aanpassingen in de huidige stabiliteitseisen door te voeren, maar eerst in pilots
aangepaste stabiliteitseisen te testen.
Vaste gezichtencriterium voor baby’s is niet haalbaar
Verschillende ondernemers geven aan dat het vaste gezichtencriterium niet
haalbaar is, omdat veel beroepskrachten parttime werken. Daarnaast is een zorg
van ondernemers wat de consequenties zijn als medewerkers uitvallen door
ziekte. In reactie hierop vermeldt de regering dat het vaste gezichten-criterium
geldt per kind en niet per groep. Het criterium houdt in dat er altijd een van de
vaste gezichten aanwezig is op de groep van het betreffende kind. Dit betekent
niet dat er geen andere beroepskrachten aanwezig mogen zijn. Het gaat erom dat
er voor een kind altijd ten minste 1 vertrouwd gezicht aanwezig is. De meeste
baby’s komen niet meer dan 2 dagen naar de opvang. Voor deze groep zal de
invulling van het vaste gezichten-criterium daarom geen grote vraagstukken
opleveren. Het aangescherpte vaste gezichten-criterium vergt wel maatwerk voor
baby’s die meer dan 2 dagen naar de opvang komen.
Administratieve regeldruk
Ondernemers vragen zich af of de maatregelen in het conceptbesluit niet leiden
tot extra administratieve regeldruk. In reactie hierop wordt aangegeven dat het
pakket maatregelen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in totaal
leidt tot een beperkte toename van de structurele regeldruk met circa € 0,5
miljoen per jaar. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen zijn in dit
totaalsaldo ook toekomstige aanpassingen in een ministeriële regeling
opgenomen. Bij deze regeldrukeffecten geldt dat er variatie is in het aantal uren
dat voor de verschillende activiteiten nodig is. Daarom is telkens van een
gemiddeld aantal uren uitgegaan. Opgemerkt wordt dat in het akkoord innovatie
en kwaliteit kinderopvang met de partijen is afgesproken om pilots innovatieve
opvang te starten, waarin wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om door
maatwerk innovatie en pedagogische kwaliteit te versterken.
Verduidelijken van het veiligheidsbeleid
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Een gemeente geeft aan dat in de huidige systematiek wel eisen worden gesteld
aan het opstellen en het kennisnemen van het veiligheidsbeleid, maar niet aan de
uitvoering en het effectief en adequaat zijn van de maatregelen. Op basis van
deze opmerking is in het voorstel explicieter gemaakt dat het veiligheidsbeleid
adequaat moet zijn.
Het huidige voorstel is te gedetailleerd
Een aantal ondernemers geeft aan dat het van belang is dat bij de verbetering
van kwaliteit en de invulling van de mentorfunctie, het vaste gezichten-criterium
etc. op maatwerk wordt gericht en niet op het dwingend stellen van regels. Meer
in het algemeen is de ING-bank bovendien van mening dat de regels voor de
personeelsinzet te gedetailleerd zijn. In reactie hierop wordt vermeld dat bij de
herijking van de kwaliteitseisen bij iedere eis gekeken is hoe zo optimaal mogelijk
maatwerk geboden kan worden. In samenspraak met de partijen uit de sector is
gekomen tot het huidige voorstel. Daarnaast is er afgesproken om pilots op te
zetten om meer ruimte voor maatwerk te bieden. Wat betreft de regels voor de
personeelsinzet, is in het akkoord met de branchepartijen uit de sector de
aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor de baby’s naar 1 op 3
afgesproken. Daarbij is afgesproken dat deze aanscherping wordt verwerkt in
huidige rekensystematiek. Naar aanleiding van de reacties op de
internetconsultatie is in overleg met betrokken sectorpartijen de tabel met de
ratio’s (die als bijlage bij het conceptbesluit is opgenomen) aangepast zodat meer
ruimte voor maatwerk ontstaat.
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Inwerkingstredingstermijn vergt teveel tegelijkertijd
Sommige respondenten merken op dat de aanpassingen van de kwaliteitseisen
vragen om een andere personeelsplanning, het aannemen van pedagogische
beleidsmedewerkers en in sommige gevallen ook om bouwtechnische
aanpassingen. Ondernemers geven aan dat dit te veel is om voor 1 januari 2018
te realiseren. De regering merkt op dat niet alle wijzigingen in de kwaliteitseisen
gelijktijdig in werking zullen treden. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de
eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers is 1 januari 2019. Het
voornemen is om de overige wijzigingen in dit conceptbesluit per 1 januari 2018
in werking te laten treden. Het streven is om het conceptbesluit uiterlijk op 1 juli
2017 te publiceren, waardoor organisaties een half jaar de tijd hebben om zich
voor te bereiden. Deze voorbereidingstijd wordt voldoende geacht om eventuele
aanpassingen in onder andere de personeelsplanning door te voeren.
Meer rust en stabiliteit in de sector
Ondernemers geven aan dat de maatregelen uit het onderhavig conceptbesluit
veel onrust met zich meebrengen, denk hierbij aan het overplaatsen van
personeel, het aanpassen van roosters en bouwkundige aanpassingen. Zij achten
dit onwenselijk vanwege de onrustige tijd die de sector achter de rug heeft. In
reactie hierop wordt aangegeven dat het idee van het onderhavige conceptbesluit
is om de eisen vast te leggen in een algemene maatregel van bestuur om zo te
zorgen dat de eisen zijn onderworpen aan een uitgebreidere democratische toets
en meer stabiel zijn dan momenteel het geval is. Om rust te creëren wordt er een
uitgebreid implementatietraject opgezet, zodat ondernemers voldoende tijd
hebben om de eisen door te voeren in hun eigen organisatie.
Tot slot
Tot slot gaat een aantal reacties in op onderdelen van de wet- en regelgeving die
niet worden geraakt door onderhavig conceptbesluit. Dit betreft onder andere de
opmerkingen over de kwalificatie-eisen voor beroepskrachten, die op basis van
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onderhavig conceptbesluit zullen worden verankerd in de Regeling Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, en de eisen aan voorschoolse
educatie. De opmerkingen ten aanzien van de kwalificatie-eisen voor
beroepskrachten zullen worden meegenomen in de gesprekken over de nadere
uitwerking van de lagere regelgeving.

Directie
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Directeur
Directie Kinderopvang/Team
plv.Directeur
Datum
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