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Hierbij zend ik u een afschrift van twee passages uit de Verzamelbrief
Kinderopvang die ik aan de Tweede Kamer heb verzonden. Het gaat om twee
onderwerpen waarvan ik het van belang vind dat uw Kamer ook op de hoogte is.
Namelijk een uitstel van de Evaluatie Wet IKK en uitstel van het verslag over het
Experiment meertalige dagopvang.
Uitstel verslag Experiment meertalige dagopvang
Naar aanleiding van de behoefte van de gemeente Amsterdam en de
sectorpartijen om meertalige opvang mogelijk te maken 1, is in 2015 aangesloten
bij ontwikkelingen in het primair onderwijs en besloten dat buitenschoolse opvang2
meertalig kan worden aangeboden. Voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar
was er destijds onvoldoende basis om het aanbieden van meertalige kinderopvang
algemeen mogelijk te maken. Wel is het binnen het kader van de Wet
kinderopvang mogelijk gemaakt om op experimentele basis meertalige
kinderopvang aan te bieden. Het experiment meertalige dagopvang is in februari
2018 van start gegaan en eindigt in februari 2022. De deelnemende
kinderopvangorganisaties bieden gedurende de duur van het experiment
maximaal 50% van de openingstijd opvang in de Engelse taal aan in één of meer
groepen.
Het experiment moet onder meer inzicht geven in het verloop en de mogelijke
gevolgen van het aanbieden van meertalige dagopvang, in het bijzonder voor de
verwerving van de Nederlandse taal. Alleen wanneer het experiment aantoont dat
meertalige dagopvang in ieder geval geen aanwijsbaar negatieve gevolgen heeft
voor de Nederlandse taal, kan meertalige opvang voor de leeftijdscategorie 0–4
jarigen breed worden ingevoerd.
De Universiteit van Amsterdam (UvA) begeleidt en monitort het experiment
waarbij specifiek wordt gekeken wat de effecten zijn van meertalige dagopvang op
de taalontwikkeling van het Nederlands bij kinderen. De UvA onderzoekt
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daarnaast ook de ontwikkeling van het Engels bij kinderen en de rol van de
thuistaal. Dit gebeurt in vier meetronden.
De eerste drie meetronden hebben inmiddels plaatsgevonden, maar de derde
meetronde is voortijdig afgebroken, vanwege de sluiting van de kinderdagopvang
van half maart tot begin mei dit jaar door COVID-19. Inmiddels is de derde
tussenrapportage3 op www.veranderingenkinderopvang.nl geplaatst. In deze
rapportage licht de UvA toe wat de mogelijke gevolgen zijn van het feit dat er
slechts beperkt data verzameld kon worden
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De rapportage van de vierde meetronde wordt in augustus 2021 opgeleverd.
Omdat door COVID-19 slechts beperkt data verzameld kon worden in meetronde
3, is de vierde meting essentieel om voldoende onderbouwde uitspraken te
kunnen doen over de effecten van meertalige dagopvang op de taalontwikkeling
van het Nederlands bij kinderen. Ook moet bij de vierde meting onderzocht
worden welke gevolgen het feit dat bijna alle kinderen zeker twee maanden niet
naar de opvang hebben kunnen gaan, heeft voor de ontwikkeling van de
taalvaardigheid.
Wettelijk4 is gesteld dat ik uiterlijk zes maanden5 voor beëindiging een verslag
over de doeltreffendheid en de effecten van het experiment aan Eerste en Tweede
Kamer stuur, alsmede een standpunt over eventuele voortzetting van de regeling.
Ik hecht er sterk aan de resultaten van de vierde meting mee te nemen in
bovengenoemd verslag en standpunt en zal daarom de Kamers iets later, maar
uiterlijk eind 2021 bovengenoemd verslag aanbieden.
Uitstel Evaluatie Wet IKK
Ook de evaluatie van de Wet IKK heeft vertraging opgelopen door COVID-19. In
deze wet is opgenomen dat deze binnen vier jaar na inwerkingtreding geëvalueerd
moet worden. Dit betekent dat beide Kamers vóór 1 januari 2022 een verslag
zouden moeten ontvangen over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet
in de praktijk.
Bij de evaluatie van de Wet IKK is het van belang dat er zicht is op de
ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang. Een belangrijke bron hiervoor
is de Landelijke Kwaliteitsmonitor (LKK6). In de Verzamelbrief Kinderopvang, die
op 1 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd7, is aangegeven dat de
metingen van 2020 vanwege COVID-19 zijn komen te vervallen. De resultaten van
de vierde LKK-meting zijn daardoor pas aan het einde van 2021 beschikbaar. Voor
de betrouwbaarheid van de evaluatie is de input van vier metingen essentieel;
twee vóór implementatie IKK en twee erna.

Voor de eerste tussenrapportage: zie de Verzamelbrief kinderopvang d.d. 25 april 2019
(Kamerstukken II, 2018/19, 31 322, nr. 393) Voor de tweede tussenrapportage: zie de
Verzamelbrief kinderopvang d.d. 1 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31322, nr. 414).
4
WKO artikel 1.88 lid 1 en artikel 2.30 lid 1
5
Augustus 2021
6
Voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) van 2019: zie Kamerstukken II
2019/20, 31 322, nr. 410.
7
Kamerstukken II 2019/20, 31322, nr. 414
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Omdat ik hecht aan een kwalitatief goede evaluatie die zekerheid biedt over de
robuustheid van de conclusies, wil ik de evaluatie van de Wet IKK uitstellen. Dit
betekent dat uw Kamer vóór 1 januari 2023 een verslag ontvangt over de
doeltreffendheid en de effecten van de Wet IKK in de praktijk.
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De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

B. van 't Wout
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