
    
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 

Utrecht, 3 april 2017 

Betreft: Algemene Maatregel van Bestuur bij Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 

 

Geachte Leden, 

Allereerst wensen wij u te danken voor de voortvarende wijze waarop u het wetsvoorstel Innovatie 

en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) hebt behandeld nog voor de verkiezingen van 15 maart jongstleden. 

De wet IKK draagt bij aan de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en u zult begrijpen dat wij 

als branchepartijen zeer verheugd zijn dat deze wet is aangenomen. 

Naar aanleiding van de bij de behandeling ingediende motie Yücel/Ulenbelt over het 

vierogenprincipe als verplicht onderdeel van het veiligheidsplan (34596, nr. 10) heeft de minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de bij uw Kamer voorgehangen Algemene Maatregel van 

Bestuur bepalingen opgenomen die het vierogenprincipe wettelijk vastleggen, ook voor de 

buitenschoolse opvang (voor kinderen van vier tot twaalf jaar). Naar overtuiging van de 

ondertekenaars van deze brief echter, schieten de in de AMvB genoemde voorstellen hun doel 

voorbij. 

De motie Yücel /Ulenbelt spreekt immers van aansluiting bij de bevindingen in het rapport van de 

commissie Gunning – waarin wordt gepleit voor wettelijke verankering van het vierogenprincipe in 

de opvang van nul- tot vierjarigen. Daarin valt geen oproep te lezen om te komen tot eenzelfde 

principe waar het om de vier- tot twaalfjarigen (buitenschoolse opvang) gaat. Dit laatste echter is wel 

de uitleg die nu door de minister wordt gegeven aan de motie. 

Navraag heeft ons geleerd dat de indieners dit niet met hun motie hebben beoogd. Maar bovenal 

baart een dergelijke uitleg ons als partijen zorgen omdat zij voor een zeer ingewikkelde en naar ons 

beste inzicht onmogelijke situatie zou leiden. Bij de buitenschoolse opvang (bso) is het immers zeer 

gebruikelijk dat een deel van de groep kinderen bijvoorbeeld buiten een balspel speelt terwijl een 

ander deel ervoor kiest om binnen te knutselen. Met twee medewerkers op de groep is het niet 

mogelijk om deze situatie ook in de toekomst te laten bestaan als het vierogenprincipe ook voor 

kinderen van deze leeftijd zal gaan gelden. Alle kinderen in de bso-groep zullen dan bij elkaar moeten 

blijven gedurende de opvangtijd.  

Een investering waarmee met vier in plaats van twee medewerkers op de bso-groepen wordt 

gewerkt is financieel immers niet haalbaar – voor zover het al in pedagogische zin wenselijk zou zijn 

om zoveel medewerkers te laten werken bij de kinderen.  

 

 



    
 

 

 
 

 

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat een dergelijk principe evenmin bestaat in het 

basisonderwijs of bij sport- of andere vrijetijdsverenigingen. Wij vragen u dan ook om de thans 

voorliggende AMvB – op dit punt -niet goed te keuren en de minister te verzoeken de motie 

Yücel/Ulenbelt uit te voeren in lijn met de aanbevelingen van de commissie Gunning.  

Uiteraard zijn wij tot nadere toelichting en overleg gaarne bereid. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sharon Gesthuizen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 
Felix Rottenberg, Brancheorganisatie Kinderopvang 
Gjalt Jellesma, Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang 
Marijke Vos, Sociaal Werk Nederland 
Ilse van der Weiden, FNV Zorg en Welzijn  


