Internetconsultatie
In de periode van 30 augustus 2018 tot en met 25 september 2018 is het voorstel tot wijziging van
het Besluit ter consultatie aangeboden via www.internetconsultatie.nl. Het doel van de consultatie
was om een reactie te verkrijgen van belanghebbenden op de wijziging. Ook is gevraagd een
reactie te geven op de vraag of de voorgestelde voorwaarden aan de uitzonderingstermijn van
maximaal twee jaar de kwaliteit van ve voldoende borgen.
In totaal zijn tijdens de consultatieperiode 32 reacties binnengekomen. Daarvan is één reactie
afkomstig vanuit een gemeente, twee vanuit brancheorganisaties en veertien vanuit
kinderopvangorganisaties. Bij vijf reacties is geen bedrijfsnaam of organisatie ingevuld.
De reacties uit de internetconsultaties laten zien dat de voorgestelde wijziging als positief wordt
gewaardeerd. Eén reactie was negatief over het Wijzigingsbesluit omdat het hierdoor te eenvoudig
zou worden voor kinderopvangorganisaties om ve te kunnen aanbieden. In enkele reacties werd
een verruiming van de reikwijdte van de uitzonderingsgrond bepleit. In dat verband werd
aangegeven dat deze zich ook zou moeten uitstrekken over de inzet BBL’ers, over de taaleis 3F, en
over de periode tussen inschrijving voor de ve-scholing en de daadwerkelijke start van de scholing.
In een paar reacties werd aangegeven dat een uitzonderingstermijn van één of anderhalf jaar
volstaat, gezien de opleidingsduur van de ve-scholing. Uit de overige reacties bleek geen bezwaar
tegen de termijn van twee jaar. Meerdere malen werd aangegeven dat twee jaar nodig is om ve
ook in praktijk goed te kunnen leren uitvoeren en past bij de duur van de huidige scholing. Tot slot
laten de reacties zien dat men overwegend van mening is dat de kwaliteit door de gestelde
voorwaarden aan de uitzonderingstermijn van twee jaar voldoende wordt geborgd. In het bijzonder
wordt hierbij verwezen naar de voorwaarde dat de zij-instromer altijd naast een volledig
gekwalificeerde beroepskracht ve op de groep dient te staan. Bovendien kan hierdoor ook coaching
on the job plaatsvinden. Hieronder wordt nader ingegaan op de uitkomst van de consultatie.
Er werd in twee reacties gevraagd om ook ruimte te creëren ten aanzien van de taaleis 3F door
naar analogie van de ve-scholing een termijn op te nemen waarbinnen de taaltraining en – toetsing
na datum indiensttreding met goed gevolg moet zijn afgerond. Deze eis zou leiden tot knelpunten
in de praktijk met betrekking tot het aannemen van personeel, zeker met de voorgenomen
uitbreiding van het ve-aanbod van 10 naar 16 uur per week. Omdat bij de taaleis 3F het nut van
het opdoen van praktijkervaring op de ve-groep in veel mindere mate geldt dan in het geval van de
ve-scholing, en omdat voldoende taalbeheersing van de beroepskrachten op de groep juist bij
peuters met een achterstand in de taalontwikkeling van cruciaal belang is, is hiervoor geen ruimte
gecreëerd in het Besluit.
Er werd in een reactie op gewezen dat de voorgestelde wijziging onder 3b sub b zou kunnen
betekenen dat de bezitter van een getuigschrift niet aangemerkt wordt als een beroepskracht
voorschoolse educatie in de zin van de Wet kinderopvang en het Besluit, waardoor diegene niet zou
mogen meetellen in het kader van de voorgeschreven beroepskracht-kind-ratio (BKR) van artikel 3
Besluit. De bezitter van een getuigschrift en een beroepskracht voorschoolse educatie die volledig
voldoet aan alle scholingsvereisten zouden dan niet samen voorschoolse educatie mogen
aanbieden aan een groep van meer dan 8 kinderen. Met onderhavige wijziging is juist beoogd dat
dit wel is toegestaan. Naar aanleiding van deze reactie is onderhavig wijzigingsbesluit zo aangepast
dat duidelijk is dat de bezitter van een getuigschrift die in scholing is voor voorschoolse educatie,
meetelt voor de BKR.
In een reactie werd gevraagd om ook ruimte in het Besluit te creëren zodat BBL-ers, onder
voorwaarden, kunnen worden ingezet op een groep met voorschoolse educatie. Dit vanwege onder
meer de huidige en te verwachten krapte op de arbeidsmarkt, het hoge aandeel voorscholen
binnen de totale kinderopvang in de desbetreffende gemeente, en het mogelijk tekort aan
stageplekken om te kunnen voorzien in de vraag. De gevraagde aanpassing is verstrekkend,
aangezien daarmee een dubbele uitzondering op opleidingsvereisten zou worden bewerkstelligd: de
BBL’er is immers nog niet gekwalificeerd als beroepskracht én nog niet gekwalificeerd als
beroepskracht ve. Bovendien valt de gevraagde aanpassing buiten de reikwijdte van dit
wijzigingsbesluit. Daarom heeft deze reactie niet tot aanpassingen geleid.

In meerdere reacties, waaronder door twee brancheorganisaties, is gepleit voor een aanpassing
van het wijzigingsbesluit, zodat de betreffende medewerker bij indiensttreding in plaats van
aantoonbaar gestart te zijn met de opleiding, aantoonbaar moet zijn ingeschreven voor een veopleiding, waarbij deze opleiding binnen maximaal twee jaar na indiensttreding of na aanvang van
de opleiding moet zijn afgerond. De reden hiervoor is dat opleidingen meestal op een aantal vaste
momenten in het jaar starten, waardoor aanbieders van voorschoolse educatie beperkt flexibel zijn
om zij-instromers te laten starten met de gewenste opleiding. Overwegende dat er al een volledig
gekwalificeerde beroepskracht ve op de groep staat die coaching on the job kan geven –
waardoor het praktijkleren al direct start bij in diensttreden – is het wijzigingsbesluit aangepast
zodat een bewijs van inschrijving voor een opleiding volstaat. Om te borgen dat de desbetreffende
beroepskracht ook daadwerkelijk de opleiding start binnen afzienbare tijd, wordt aanvullend als eis
gesteld dat de desbetreffende beroepskracht binnen drie maanden na indiensttreding moet zijn
begonnen met de opleiding. Binnen twee jaar na aanvang daarvan moet deze opleiding zijn
afgerond.
Eén reactie was negatief over het Wijzigingsbesluit. Gesteld wordt dat het ve-programma alleen
goed werkt wanneer het door goed gekwalificeerde krachten wordt uitgevoerd. Door de
voorgestelde wijziging van het Besluit zouden deze ve-medewerkers niet voldoen aan de vereiste
opleidings- en vaardigheidseisen waardoor het programma niet het gewenste effect zou hebben.
De kwaliteit van ve op een groep wordt voldoende gewaarborgd doordat altijd een volledig
gekwalificeerde beroepskracht ve naast de medewerker in opleiding werkzaam moet zijn. Ook gaat
het om een medewerkers die al volledig gekwalificeerd is om als pedagogisch medewerker te
mogen werken. Daarnaast dient deze medewerker ook daadwerkelijk scholing ve te volgen en is
hier een maximumperiode aan gesteld. Hiermee wordt de kwaliteit op de groep voldoende
gegarandeerd en tegelijkertijd de gewenste combinatie van theorie en praktijk beter mogelijk
gemaakt. Uit de overige reacties blijkt dat men overwegend van mening is dat de voorgestelde
voorwaarden aan de uitzonderingstermijn de kwaliteit van ve voldoende borgen.

