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Bijgevoegd bij deze brief vindt u de rappportage van Buitenhek Management & 

Consult over het feitenonderzoek in het peuterspeelzaalwerk. In het memorie van 

antwoord1 van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk refereerde ik al enkele malen aan de voorlopige resultaten 

uit dit onderzoek en daarom zend ik u nu dit definitieve onderzoeksrapport. Het 

onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SZW en geeft een overzicht van de 

ontwikkelingen bij gemeenten en peuterspeelzaalwerk in aanloop naar de 

harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het betreft een update van 

het onderzoek van Buitenhek Management & Consult uit 2014 en 20162. 

 

Steeds meer peuterspeelzalen vormen zich om 

Het aantal geregistreerde peuterspeelzalen is verder afgenomen sinds de 

rapportage van Buitenhek Management & Consult uit 2016. In maart 2016 waren 

er nog 2.150 locaties, begin 2017 is dat gedaald naar 1.644 locaties. Dit betekent 

niet dat deze locaties gesloten zijn. Het overgrote deel staat nu geregistreerd als 

kinderdagverblijf. Begin 2017 zijn er nog 55.000 kinderen die gebruik maken van 

een plek op een peuterspeelzaal. In maart 2016 waren dit er nog 73.000.  

 

In steeds meer gemeenten zijn alle peuterspeelzalen omgevormd 

In 60% van de gemeenten zijn er geen geregistreerde peuterspeelzalen meer of is 

het aantal geregistreerde peuterspeelzalen heel klein. In vrijwel al deze 

gemeenten is er een gemeentelijke regeling voor kostwinners en alleenverdieners 

– die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag – zodat ook voor hen 

het kortdurend aanbod financieel toegankelijk blijft. Van de 40% van de 

gemeenten waar nog wel geregistreerde peuterspeelzalen zijn, hebben de meeste 

gemeenten plannen voor de omvorming. Per peuterspeelzaal en per gemeente 

verschilt hoe ver gevorderd  deze plannen zijn.  

 

Ervaringen omvorming van peuterspeelzalen naar kindcentra  

In veel gemeenten is het peuterspeelzaalwerk dus al omgevormd. Uit het 

onderzoek blijkt dat in de onderzochte gemeenten er ook na deze omvorming een 

aanbod blijft van kortdurende opvang. Uit evaluaties na implementatie blijkt dat 

er nauwelijks vraaguitval is onder ouders na de omvorming. De houders geven 

aan dat een goede informatievoorziening naar ouders knelpunten kan voorkomen. 

                                                
1
 Kamerstukken I 2016/2017, 34 596, E 

2
 Peuterspeelzaalwerk NL: facts & figures 2014, Bijlage bij Kamerstukken II 2013/14, 31 

322, nr. 243 & Peuterspeelzaalwerk NL II: facts & figures 2016, Buitenhek Management & 

Consult 
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Een aantal gemeenten en peuterspeelzaalhouders geeft aan dat het toetsen van 

het inkomen om de inkomensafhankelijke bijdrage van ouders die geen 

kinderopvangtoeslag ontvangen te bepalen, knelpunten kan opleveren. Zoals 

aangegeven in mijn aandachtspuntenbrief voor gemeenten3 die ik u in februari 

stuurde, ben ik aan het onderzoeken in hoeverre ik dit proces voor gemeenten en 

aanbieders kan faciliteren.   

 

Implementatie tweede helft 2017 

Dit onderzoek draagt bij aan het beeld over de voortgang en implementatie van 

de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hoewel het grootste deel 

van de peuterspeelzalen en gemeenten inmiddels (bijna) is omgevormd, zullen de 

resterende peuterspeelzalen en gemeenten zich nog wel verder moeten 

inspannen. Ik blijf dan ook inzetten op goede ondersteuning en communicatie 

naar het veld, samen met onder andere Sociaal Werk Nederland en de VNG.  
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3
 Aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, 

Kamerstukken 2016/2017, 34596 nr. 8 


