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Geachte woordvoerders kinderopvang, 
 
In brieven naar uw Kamer (d.d. 8 en 16 maart) heeft staatssecretaris Van Ark u op de hoogte gesteld 
van de stand van zaken omtrent een aantal ontwikkelingen met betrekking tot kinderopvang. Met dit 
schrijven vragen wij uw aandacht voor het ex-ante onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio. 
 
In mei 2016 hebben wij als partijen en de minister van SZW het akkoord IKK ondertekend waarin met 
21 maatregelen een kwaliteitsverhoging van de sector wordt beoogd. Vervolgens zijn wij als partijen 
betrokken geweest bij de uitwerking van deze maatregelen in nadere regelgeving. Met name de 
uitwerking van de maatregel waarin de beroepskracht-kindratio (BKR) voor nuljarigen wordt 
aangescherpt van 1:4 naar 1:3 was geen sinecure. Verbetering van de kwaliteit in combinatie met 
haalbaarheid in de praktijk en betaalbaarheid voor kinderopvangorganisaties en ouders stonden 
daarbij steeds centraal. Om deze redenen hebben partijen bij het gereedkomen van de nieuwe tabel 
om de BKR te berekenen gesteld dat nader onderzoek noodzakelijk was om de haalbaarheid en 
betaalbaarheid te toetsen. Voormalig minister Asscher stelde in juni 2017 uw Kamer voor de 
maatregel met een jaar uit te stellen om dat onderzoek goed te kunnen uitvoeren. De 
convenantpartijen waarderen het zeer dat dit onderzoek is uitgevoerd.  
De resultaten van dit ex-ante onderzoek heeft u inmiddels ontvangen. Wij willen daarover graag 
twee dingen onder uw aandacht brengen: 

1. Het onderzoek is, zoals vooraf vastgesteld, gebaseerd op een theoretisch model en - voor 
zover wij kunnen beoordelen - naar afspraak en behoren uitgevoerd. Een theoretisch model 
kan slechts in beperkte mate de effecten berekenen van een aantal wettelijke beperkingen, 
zoals groepsindelingen (o.a. 2 stamgroepen, 2 vaste gezichten), aangezien deze mede 
bepaald worden door de specifieke context op een locatie. Ook frictieleegstand en praktische 
belemmeringen t.a.v. groepsruimten en groepsindelingen kunnen in een theoretisch model 
nooit volledig worden meegenomen. De opbrengst van het theoretische model zou naar 
onze mening dan ook getoetst moeten worden in de praktijk zodat daarmee een validering 
van de uitkomst bereikt wordt. In de praktijk zijn immers meer oplossingsrichtingen 
denkbaar dan alleen degene die -in hoofdzaak- de basis vormt van de berekeningen die door 
het SEO zijn uitgevoerd. Wij pleiten daarom voor een praktijktoets van de uitkomsten van dit 
theoretische onderzoek. Aangezien dit geen deel meer uitmaakt van de opdracht aan SEO 
hebben wij aangeboden dit als partijen zelf voor onze rekening te nemen. De door ons 
ingehuurde onderzoeker heeft inmiddels contact gelegd met het onderzoeksbureau (SEO) 
om gebruik te kunnen maken van dezelfde dataset. Wij hopen dit onderzoek zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken afgerond te hebben. 

2. Met name de enorme spreiding van de uitkomsten baart ons grote zorgen. Volgens de meest 
recente cijfers van SEO worden bijna 600 organisaties geconfronteerd met een stijging van 
meer dan 10%. Het aantal organisaties (te weten elke organisatie die boven de 4,9 % 
uitkomt) dat qua kosten hoger uitkomt dan de door SEO op macroniveau berekende 
benodigde verhoging van het fiscaal maximum is nog groter. In de brief van de 
staatssecretaris wordt deze spreiding ook genoemd. Graag nemen wij de uitnodiging aan om 
in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen hiervoor. 



De invoering van deze maatregel gaat ontegenzeggelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de praktijk 
van de sector Kinderopvang en elke individuele kinderopvangorganisatie. Naar onze mening verdient 
dat voldoende tijd om te kunnen analyseren hoe groot deze gevolgen zijn en welke 
oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Wij als convenantpartijen vragen daarom aan uw Kamer om ons 
als sector de tijd te geven a) het onderzoek te vervolmaken met de praktijktoets en b) op basis van 
de uitkomst van dit onderzoek met SZW in gesprek te gaan over mogelijkheden om de spreiding te 
verminderen. Praktisch gezien vragen wij u daarom het SEO rapport niet tijdens het Algemeen 
Overleg van 22 maart te bespreken, maar op een later tijdstip. Wij verwachten medio mei zowel het 
onderzoek als het gesprek over mogelijke oplossingen voor de spreiding te hebben afgerond. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Namens vier convenantpartijen 

-          Brancheorganisatie Kinderopvang – Heidy Knol 
-          Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang – Sharon Gesthuizen 
-          Sociaal Werk Nederland – Ernst Radius 
-          BOinK – Gjalt Jellesma 

 
 


