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Vragen van Kamerlid Abel (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, mevrouw Dijksma, over buitenschoolse opvang. (Ingezonden 20 april 2007) 
 
Vraag 1 
Deelt u de zorg van de Besturenraad, AMOS, de oudervereniging BOinK en de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders dat er grote knelpunten zijn bij de invoering van de voor- en 
naschoolse opvang in het basisonderwijs per 1 augustus 2007? Zo neen, waarom niet?1 
 
Antwoord 
Zoals ik heb gemeld in mijn brief van 24 april jl. blijkt uit onderzoek 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.  
Daarnaast groeit het gebruik van de buitenschoolse opvang sterk. Dat is positief, omdat meer 
ouders zo arbeid en zorg kunnen combineren. De keerzijde daarvan is echter het ontstaan van 
wachtlijsten. Voor ouders die daar mee te maken krijgen is dat een knelpunt.  
 
Vraag 2 
Deelt u de mening dat het uitbesteden op papier van de voor- en naschoolse opvang aan de 
kinderopvangorganisaties nog niet betekent dat zij dit per 1 augustus 2007 ook daadwerkelijk 
kunnen realiseren? 
 
Antwoord 
Ja. De wachtlijsten verdwijnen niet door de gemaakte afspraken. 
 
Vraag 3 
Wat is uw mening over het feit dat niet bij alle basisscholen voldoende ruimten (ingericht 
volgens de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang), inpandig of in de directe omgeving van 
de school, aanwezig zijn om de kinderen op een verantwoorde manier op te vangen?  
 
Antwoord 
Uitbreiding van de capaciteit kost tijd. Locaties moeten gevonden worden, de ruimtes 
aangepast en verbouwd. Bovendien is het vooral in de grote steden moeilijk om geschikte 
uitbreidingslocaties te vinden. Dat vergt een gezamenlijke inspanning van de betrokken 
partijen. Over het tekort aan uitbreidingslocaties voer ik overleg met de wethouders van de 
vier grote steden en de VNG.  
 
Vraag 4 
Wat gaat u doen om aan deze kwaliteitseisen te voldoen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat er 
voldoende ruimte is voor kinderopvang en dat die niet ten koste gaat van de 
onderwijsbestemming? 
 
Antwoord 
Ruimten voor buitenschoolse opvang moeten altijd voldoen aan de eisen van de Wet 
kinderopvang. De GGD ziet daarop toe. Het is aan kinderopvangondernemers, scholen en 
gemeenten om voor voldoende ruimte te zorgen. Over het algemeen zijn zij coöperatief en  
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oplossingsgericht. Ik ondersteun hen daarbij, zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 24 
april jl.  
 
 
Vraag 5 
Bent u bereid de invoering per 1 augustus 2007 op te schorten, zodat de scholen meer tijd 
krijgen om de invoering goed voor te bereiden, zowel wat betreft de realisering van 
voldoende geschikte opvangruimten, als wat betreft het aantrekken en opleiden van voldoende 
personeelsleden? 
 
Antwoord 
De wet is al sinds 1 januari 2007 van kracht en verplicht scholen om de aansluiting per 1 
augustus aanstaande gereed te hebben. Zoals ik al in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven 
zijn scholen ver genoeg om die datum te halen. De realisering van voldoende plaatsen in de 
buitenschoolse opvang heeft de volle aandacht van de verantwoordelijke partijen. Uitstel van 
invoering leidt naar mijn mening niet tot een beter resultaat voor ouders. 
 
 
Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Hamer 
(PvdA), ingezonden 20 april 2007 (vraagnummer 2060713040) 
 


