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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33538 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet 

kinderopvang 2013)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 april 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdeel U, artikel 1.54 

Artikel I, onderdeel V, artikel 54a 

Artikel I, onderdeel YY, artikel 2.11 

11  12 (Tellegen en Heerma) 

In het wetsvoorstel wordt aan de houder van een kindercentrum, de houder van een 

gastouderbureau en de houder van een peuterspeelzaal de eis gesteld te beschikken over 

een website. De minister kan regels stellen met betrekking tot de informatie verplicht via 

de website beschikbaar wordt gesteld.  

Indien de houder al beschikt over een website, zal de inhoud van een inspectierapport op 

die website worden geplaatst, zoals ook in de huidige Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen het geval is. Indien de houder niet beschikt over een website, zal de 



 

 blad 2 

 

 

inhoud van een inspectierapport ter inzage worden gelegd op een voor ouders en personen 

werkzaam bij de onderneming toegankelijke plaats.   

Dit amendement laat de verplichting tot het beschikken over een website vervallen. 

Dientengevolge zal ook het voorgeschreven ‘format’ voor die website volgens regels van de 

minister, geen doorgang vinden. De indiener acht het niet de taak van de overheid om 

ondernemers te verplichten over een website te beschikken met daarop een 

voorgeschreven ‘format’. 

Voor andere personen dan ouders van kinderen die een kindercentrum, gastouder of 

peuterspeelzaal bezoeken, kan het belangrijk zijn te worden geïnformeerd over het beleid 

dat wordt gevoerd. Deze informatie is bijvoorbeeld handig indien ouders voor een keuze 

staan inzake de opvang van hun kind. Hiertoe wordt met dit amendement tevens geregeld 

dat de houder van het kindercentrum, de houder van een gastouderbureau en de houder 

van een peuterspeelzaal een ieder die daarom verzoekt informeert over het te voeren 

beleid aldaar. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, PvdD en SP. 

 

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I, onderdeel Z, na onderdeel 1  

10 (Heerma en Van Weyenberg) 

Ouderparticipatiecrèches zijn op initiatief van ouders ontstaan en worden volledig door de 

ouders gerund en dus niet door beroepskrachten. Dit gebeurt tot grote tevredenheid van 

de betreffende ouders, kinderen en controlerende instanties. Ouderparticipatiecrèches zijn 

geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en worden jaarlijks gecontroleerd 

door de GGD.  

De ouderparticipatiecrèches zijn een welkome en nuttige aanvulling op het bestaande 

aanbod in de kinderopvang. Ouders werkzaam in een ouderparticipatiecrèche kunnen door 

de bijzondere organisatiestructuur daarvan echter niet voldoen aan de opleidingseisen die 

op basis van artikel 1.50 van de Wko in een algemene maatregel van bestuur kunnen 

worden gesteld. Tot nu toe wordt deze situatie gedoogd. Dit zorgt voor veel onzekerheid 

over het voortbestaan van deze crèches. Met dit amendement wordt aan deze onzekerheid 

een eind gemaakt door de ouderparticipatiecrèches uit te zonderen van de opleidingseisen 

van de Wko. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD 

en SP. 
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Moties 

 

13 (Van Weyenberg en Heerma) over eisen aan ouderparticipatiecrèches 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD 

en SP.  

 

14 (Tellegen en Heerma) over evaluatie van het systeem van continue screening 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

15 (Tellegen) over onderscheid tussen personeel dat wel en personeel dat geen contact 

heeft met de kinderen 

Aangehouden. 

 

 

 

 


