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Op 7 februari jl. hebben de Convenantpartijen overeenstemming bereikt over het weglaten van de 
formulering van het maximale aantal kinderen onder de 4 jaar bij de innovatieve kinderopvang. Op 
dit punt wordt de evaluatie door de overheid later in 2008 afgewacht. 
 
Het experiment “Innovatieve kinderopvang” is door de wetgever geregeld in het Tijdelijk besluit 

innovatieve kinderopvang. Dit besluit is op 27 april 2005 in werking getreden. Het Tijdelijk besluit 
heeft een looptijd van ten hoogste vier jaar en kan daarna voor maximaal twee jaar verlengd 
worden. Zes maanden voor beëindiging van het experiment zal door de Minister een verslag met 
betrekking tot de doeltreffendheid, de effecten en een standpunt inzake de voortzetting van de 
regeling aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden worden. 
 

Hoewel de voorwaarden en evaluatiemomenten op het gebied van Innovatieve Kinderopvang 
duidelijk op papier staan hebben Convenantpartijen gemeend op dit punt eisen in het Convenant 
kwaliteit kinderopvang, verdere stappen naar de toekomst, op te moeten nemen. Onder grote 
maatschappelijke druk komen partijen nu op deze eis terug. 
 

Het schrappen van de tekst met betrekking tot de Innovatieve kinderopvang uit het Convenant zo 
kort na de ondertekening ervan, roept de vraag op in hoeverre de eisen in het Convenant op basis 

van feiten tot stand gekomen zijn. Zoals al eerder door ons geconcludeerd ligt haastwerk ten 
grondslag aan het Convenant. 
 
De grote groep gastouders die niet deelneemt aan de Innovatieve kinderopvang wordt door de 
leeftijdseis in het Convenant nog steeds ernstig gedupeerd. Het kan en mag niet zo zijn dat op 
basis van een niet onderbouwde eis deze groep binnenkort moet stoppen met hun grote passie, het 
opvangen van kinderen in een huiselijke omgeving. Niet alleen worden de betrokken gastouders 

daarmee gedupeerd, maar ook kinderen en hun ouders worden daarvan de dupe. 
 
Gezien de maatschappelijke onrust die door het Convenant ontstaan is, rijst de vraag of betrokken 
partijen zich voldoende een beeld van de Gastouderopvang in het algemeen gevormd hebben. Het 
Convenant zoals het nu op tafel ligt, mist elk draagvlak. Hiervan getuigt de enorme stroom aan 
reacties van met name ouders en gastouders. 

 
Alvorens met nieuwe eisen voor de Gastouderopvang te komen, zal er eerst op korte termijn een 

onderzoek naar Gastouderopvang gestart moeten worden. Daarbij zal gekeken moeten worden 
naar ervaringen van ouders, gastouders en gastouderbureaus. Pas daarna zal het mogelijk zijn 
nieuwe eisen, die door de uitkomsten van het onderzoek onderbouwd kunnen worden, op papier te 
zetten. 
 

Gastouderbureau Solo Bambini roept de politieke fracties nogmaals op om het Convenant in zijn 
huidige vorm niet om te zetten in beleidsregels. Beleidsregels dienen gebaseerd te worden op 
feiten en juist het ontbreken van feiten in de onderbouwing van het nieuwe Convenant baart ons 
grote zorgen. 
 
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Patrick Roelands, Gastouderbureau Solo 
Bambini, tel. 013-5083597 

 


