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Geachte dames en heren,

Morgenavond, dinsdag 6 november, zet u het Algemeen Overleg voort met minister Van
Nieuwenhuizen over de Stint.
Naar aanleiding van de eerste termijn van het overleg afgelopen donderdagavond willen wij
u over drie zaken nader informeren.

1. Stintloze periode brengt veiligheid verder in gevaar
Velen van u hebben gewezen op de onveilige situatie die ontstaan is als gevolg van het
schorsen van de Stint. De situatie rondom scholen bij het ophalen van kinderen voor de BSO
is nu nog kwetsbaarder geworden. De minister heeft zelf begin september haar
ongerustheid uitgesproken over de grote hoeveelheid ongevallen die plaatsvinden in een
straal van 150 meter bij scholen: 10.000 ongevallen in de afgelopen 3 jaar, waarbij er in de
nabije omgeving van 40 scholen dodelijke slachtoffers vielen. Inmiddels heeft BOinK al
meerdere klachten over bijna ongelukken ontvangen.
Zorgwekkend – ook voor ouders en weggebruikers – is het wandelen door straten met grote
groepen jonge kinderen waarbij complexe verkeersknooppunten en zebrapaden moeten
worden overgestoken en waarbij veelal niet gebruik kan worden gemaakt van zebrapaden.
Zowel in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang wordt de Stint ook ingezet voor op
ontwikkeling gerichte activiteiten. Vervoer naar het bos en sportveld of museum zijn zonder
de Stint nauwelijks te realiseren.
Geschikte alternatieven voor de Stint zijn amper voor handen. Het huren of kopen van
elektrische bakfietsen brengt extra risico’s met zich mee, omdat deze bakfietsen tien
kilometer per uur harder kunnen rijden dan voor een Stint is toegestaan, wederom extra
risico’s.
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De minister heeft gemeenten en hun koepelorganisatie de VNG genoemd als partners om
kinderopvangorganisaties te helpen bij de huidige impasse. De gemeenten hebben echter
alleen een rol in het toezicht op het beleid veiligheid en en gezondheid.
Ondertussen lopen de kosten van kinderopvangorganisaties snel op, vooral voor het huren
van busjes, al dan niet met chauffeur en taxi’s en inzet extra personeel. Om een indicatie te
geven: voor een middelgrote kinderopvangorganisatie die 15-20 Stints in gebruik had, komt
dat afhankelijk van bezettingsgraad per week neer op extra kosten tussen de 3.500 en 5.000
euro per maand.
U heeft de uitslag van de enquête van BK en het onderzoek onder de leden van de BMK ons
ontvangen: 80 % van de geënquêteerden heeft te maken met een kostenstijging, 50% geeft
aan dat het gaat een een kostenstijging van 5% of meer.
Het Waarborgfonds Kinderopvang kan organisaties voor een overbruggingsperiode helpen
bij het sluiten van een banklening. Mocht na het Kerstreces geen uitzicht bestaan op een op
redelijke termijn van terugkeer van een gereviseerde Stint, dan zullen veel
kinderopvangorganisaties hun tarieven hierdoor nogmaals moeten verhogen. Dat raakt
direct ouders met de laagste inkomens, die vervolgens opnieuw zullen overwegen met
kinderopvang te stoppen. Faillissementen van vooral kleinere kinderopvangondernemingen
liggen dan op de loer.

2. Bespoedig TNO onderzoek i.c.m. Stint-revisie-verbeterplan
Daarom is het van belang dat het onderzoek van TNO zowel voortvarend als zorgvuldig
verricht wordt. Ondanks toezeggingen van de ambtelijke adviseurs van de minister en de
minister zelf in het Algemeen Overleg is ons afgelopen vrijdag gebleken dat TNO vooralsnog
het Verbeterplan dat met de Technische Universiteit Eindhoven is opgesteld niet wil
bespreken of toelichten door de experts. Wel is nu afgesproken dat de ILT het Verbeterplan
zal doorsturen naar TNO, dit ook geldt voor andere suggesties en ideeën. Kan de minister
inzicht geven in de actuele onderzoekfases van het TNO onderzoek? Is er zekerheid te
verkrijgen dat vóór het kerstreces uitkomsten definitief bekend zijn?

3. Tijdige voorbereiding op herintroductie vernieuwde Stint
Tenslotte lijkt het ons van belang dat alle betrokkenen bij de Stint, ook de minister,
voorbereidingen treffen voor de fase dat een nieuwe, verbeterde en aangepaste Stint weer
de weg op kan. Er is een coalitie in de maak die dat proces adequaat kan organiseren.
Betrokken zijn: Friesland Lease (20% van de Stints wordt door Friesland Lease verhuurd aan
kinderopvangorganisaties), Bovag, die bereidheid heeft uitgesproken een regionaal, over het
hele land verspreid netwerk van garages te organiseren, die grote ervaring en expertise in
huis hebben met elektronische voertuigen. Ook het Waarborgfonds Kinderopvang is bereid
een rol te spelen bij financiering van de renovatie van de Stint. Het is beslist wenselijk dat de

minister een vertegenwoordiger aanwijst van haar ministerie die waar dat nodig in dit
proces, steun kan bieden.
Wij vragen het ministerie zowel bij het bevorderen van de voortvarende aanpak van TNO als
bij het contact tussen TNO en de door ons ingeschakelde experts de regierol te nemen.
Wij zijn naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank en de uitspraken van de minister
tijdens het Algemeen Overleg nog bezig met een kort overzicht van aandachtspunten voor
het komende overleg. Dit overzicht ontvangt u later vanmiddag.
Mocht u vragen hebben of nader geïnformeerd willen worden over de zorgwekkende
praktijksituaties rondom de scholen, neem vooral contact met ons op.

Met vriendelijke groet namens alle drie de verenigingen,

Magda Heijtel (directeur Brancheorganisatie Kinderopvang)

Felix Rottenberg (voorzitter bestuur Brancheorganisatie Kinderopvang - BK)
Gjalt Jellemsa (voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang - BOinK)
Sharon Gesthuizen (voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang - BMK)

