De ambitie van minister Asscher is om binnen het Nieuwe Toezicht meer oog te hebben voor de
pedagogische kwaliteit van de opvang en minder nadruk te leggen op structurele
randvoorwaarden. Daarover heeft de branche een akkoord bereikt: Innovatie & Kwaliteit
Kinderopvang.
In 2013 stuurde de minister een eerste brief naar de Kamer. Er moet volgens de minister: 1. meer
ruimte voor de kinderopvanginstelling worden gecreëerd om zich te kunnen onderscheiden op
kwaliteit, 2. meer ruimte komen voor de toezichthouder om een professioneel oordeel te vellen over
kwaliteit en 3. meer ruimte komen voor de pedagogisch medewerker om zich te focussen op het
gebied van kwalitatief goede opvang in de dagelijkse praktijk. Alle regels in de kinderopvang worden
hierbij bekeken: welke zijn noodzakelijk en welke zijn onnodig gecompliceerd? Hierover kunt u in
de tweede brief van de minister meer lezen.
Uitgangspunt BOinK
BOinK steunt de minister in zijn wens om meer ruimte te creëren voor pedagogische kwaliteit in de
kinderopvang. BOinK is in dit traject wel een zeer kritische gesprekspartner en wil ervoor waken dat
het herijken van de kwaliteitseisen en verminderen van regeldruk uiteindelijk niet uitmondt in het
loslaten van eisen die benodigd zijn om minimale kwaliteit te garanderen. BOinK werkt samen met
partners FNV, Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland (voorheen MO groep).
Proces
Binnen het project Het Nieuwe Toezicht is door de minister een werkgroep ingesteld waaraan alle
partijen deelnemen die met de kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang te maken
hebben. BOinK neemt ook deel aan deze werkgroep*. In de eerste periode van het proces is
voornamelijk geïnventariseerd welke onderwerpen van belang zijn als het gaat om het vaststellen
van de kwaliteit. Ook is er gesproken over hoe in de dagelijkse praktijk de kwaliteit van de
kinderopvang bepaald kan worden, in relatie tot het houden van toezicht op de kwaliteit. Daarnaast
zijn er in deze fase door SZW inhoudsdeskundigen, wetenschappers (zoals pedagogen en
ontwikkelingspsychologen) geraadpleegd. Met hen is eveneens besproken wat bepalend is voor de
kwaliteit van de kinderopvang en wat belangrijke voorwaarden en uitgangpunten zijn voor de
ontwikkeling van jonge kinderen.
In 2015 is de volgende stap in dit project gezet. Concrete kwaliteitsregels zijn (her)geformuleerd door
SZW en voorgelegd aan de werkgroepleden. Hen is vervolgens gevraagd om de minister te adviseren
over deze voorstellen en waar nodig een tegenvoorstel te doen.
Tegenvoorstel
Op 1 mei 2015 heeft BOinK een advies met haar tegenvoorstel ingediend bij de minister. In dit advies
deelt BOinK haar standpunten met betrekking tot de voornemens van de minister. Andere
werkgroepleden hebben ook elk hun adviezen ingediend. De minister heeft deze adviezen
geïnventariseerd en heeft uiteindelijk op 7 juli een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij
zijn voornemens uiteenzet. Tevens heeft de minister, op verzoek van de betrokken partijen (BOinK,
de Brancherorganisatie Kinderopvang en de MO groep namens de werkgevers en de FNV namens de
werknemers) uitgenodigd om hem van een gezamenlijk advies te voorzien. Dit advies is op 4
november 2015 aan de minister gepresenteerd.

Definitief advies
Naar aanleiding van het gezamenlijk advies heeft SZW haar advies op een aantal punten aangepast.
Op 10 december 2015 zijn de betrokken partijen uit de sector hierover met SZW in gesprek gegaan.
SZW heeft de input van dit gesprek ter harte genomen bij haar definitieve advies aan Minister
Asscher.
In de periode tot mei 2016 hebben er diverse, zeer intensieve overleggen tussen SZW, BOinK de
Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV, FNV en Sociaal Werk Nederland plaatsgevonden. Deze
overleggen hebben zich zowel gericht op de inhoudelijke kwaliteitseisen als op de financiële
implicaties en mogelijkheden. Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijke een breed gedragen akkoord
op het gebied van de herijking van de kwaliteitseisen tot stand is gekomen.
Op 27 mei 2016 heeft minister Asscher een brief naar de Tweede Kamer verzonden met daarin de
bekendmaking van het akkoord alsmede een toelichting op de inhoud. Vervolgens hebben alle
betrokken partijen op 31 mei 2016 het akkoord getekend. Het akkoord heeft de titel ‘Innovatie &
Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK) gekregen, wat tevens de nieuwe naam van het project ‘het Nieuwe
Toezicht’ is. Alle wijzigingen en ontwikkelingen binnen dit traject gaan immers veel verder dan alleen
het opnieuw inrichten van het toezicht op de kinderopvang.
Sinds juni 2016 is BOinK, samen met de andere partijen, betrokken bij de uitwerking van het akkoord
in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hieraan parallel werkt BOinK mee aan de
herinrichting van het toezicht op de kinderopvang.
Informeren
Na de zomer (2016) zal een implementatie- en communicatietraject worden ingezet om de
kinderopvang in brede zin te informeren over en voorbereiden op alle veranderingen die eraan
komen ten gevolg van IKK. Ook bij dit onderdeel is BOinK nauw betrokken, waarbij we uiteraard
speciale aandacht hebben en vragen voor ouders en oudercommissies.

* BOinK vertegenwoordigd in de werkgroep de stem van individuele ouders en oudercommissies. Hierbij
baseren we ons op de input die wij verzamelen vanuit onze contacten met onze achterban én op
wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kwaliteit van de kinderopvang. Zo heeft er een
klankbordgroep-bijeenkomst met ouders plaatsgevonden om input te verzamelen. Daarnaast heeft BOinK
veelvuldig contact met wetenschappers van verschillende universiteiten op het gebied van kinderopvang en de
ontwikkeling van het jonge kind, om vast te stellen wat belangrijke uitgangspunten zijn wanneer het gaat om
het vastleggen van kwaliteit van de opvang in wet- en regelgeving.

