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Vragen van Kamerlid Hamer (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, mevrouw Dijksma, over het tekort aan plaatsen in de buitenschoolse opvang. 
(Ingezonden 20 april 2007) 
 
Vraag 1 
Kent u het artikel “Duizenden kinderen missen opvang”? 1 
 
Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 2 
Is het waar dat kinderopvangorganisaties te weinig personeel en ruimte hebben om in te 
spelen op de groeiende vraag? Om hoeveel kinderen en plaatsen gaat het, met andere woorden 
hoe groot zijn de wachtlijsten?  
 
Antwoord 
De kinderopvangsector heeft laten weten dat er - voornamelijk in de grote steden - gebrek aan 
ruimte is om voldoende buitenschoolse opvang te realiseren. Hoe groot de wachtlijsten zijn, is  
onduidelijk. Om de vinger aan de pols te houden ben ik van plan om de omvang van de 
wachtlijsten te monitoren, waarbij ik me realiseer dat een dergelijk onderzoek niet eenvoudig 
zal zijn. Ouders kunnen hun kind namelijk op verschillende wachtlijsten plaatsen en 
wachtlijsten gelden vaak niet voor alle dagen van de week.   
 
Vraag 3 
In relatie tot de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen2 en uit deze berichtgeving is 
gebleken dat vooral in de grote steden de wachtlijsten extreem groeien. Hoe bent u 
voornemens deze wachtlijsten voor 1 augustus 2007 op te lossen?  
 
Antwoord 
Het oplossen van wachtlijsten is primair de verantwoordelijkheid van de ondernemers in de 
kinderopvang. Zoals ik in mijn brief van 24 april jl. heb aangegeven, ondersteun ik de 
verantwoordelijke partijen (kinderopvangondernemers, scholen en gemeenten) extra met 
onder meer overleg, voorlichting en onderzoek.  
 
 
Vraag 4 
Wat is er uit de tussenrapportage van de monitor ‘buitenschoolse opvang’ gekomen? Is er 
aanleiding extra maatregelen te nemen ten aanzien van de implementatie? Kan de Kamer deze 
tussenrapportage zo spoedig mogelijk ontvangen? 
 
Antwoord 
Uit de tussenresultaten van de monitor blijkt dat meer dan de helft van de scholen al 
aansluiting met buitenschoolse opvang heeft geregeld. De andere scholen geven voor het 
overgrote deel aan dat ze nog bezig zijn met de voorbereidingen en dat ze verwachten dat de 
aansluiting op 1 augustus is gerealiseerd. Scholen blijken hun nieuwe taak dus serieus en 
actief op te vatten en uit te werken. Daarbij ontstaan goede samenwerkingsrelaties tussen 
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scholen en kinderopvangondernemingen. Scholen en schoolbesturen zijn bovendien 
overwegend tevreden over de informatievoorziening. In aanvulling hierop zal ik de 
voorlichting intensiveren, door in mei goede en creatieve voorbeelden van de samenwerking 
tussen kinderopvangondernemingen, scholen en gemeenten te verspreiden.  
In juli 2007 wordt het onderzoek afgerond met een uitgebreide rapportage, die ik aan de 
Tweede Kamer zal aanbieden.  
 
 
Vraag 5 
Kunt u aangeven hoe het staat met de uitvoering van de moties over het meerjarig financieel 
investeringsplan van februari 20063 en van oktober 20064? 
 
Antwoord 
Door het vorige kabinet bent u geïnformeerd over de uitvoering van de genoemde moties. Het 
betrof investeringen in de kinderopvang, de huisvesting van brede scholen en 
organisatiekosten voor de scholen, in verband met de uitvoering van de motie. Ook in mijn 
brief van 24 april heb ik u daarover informatie verstrekt. Hoe de precieze investeringen er 
voor deze regeerperiode uit zullen zien, wordt bekend op Prinsjesdag. 
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