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Geachte heer 8.
In uw brief van 10 november 2015 (refnr. 2015-0000233132) heeft u DUO
gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren op het voorstel tot wijziging van de
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).
In bovenstaand kader bericht ik u als volgt.

Inhoud van het wijzigingsvoorstel
Met de voorgestelde wijzigingen wordt de basis gelegd voor de vormgeving van
de volgende drie onderwerpen:
1. Het opnemen van concretere pedagogische doelen in de wetgeving om meer
houvast aan de sector en de toezichthouder te bieden.
2. De aanpassing en gelijkschakeling van de grondslagen voor het stellen va
kwaliteitseisen in lagere regelgeving ten behoeve van de herijking van de
kwaliteitseisen en de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
3. Een verheldering van de regelgeving omtrent de procedure bij uitschrijving uit
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2018.

Consequenties voor systemen en processen bij DUO
Het door u voorgestelde raakt primair de ketenpartners en heeft derhalve voor
DUO geen systeem- en (noemenswaardige) proces technische aanpassingen tot
gevolg.
Aandachtpunten
Zoals door u aangegeven zullen met name de bovenstaande punten 1 en 2 in de
komende periode in lagere regelgeving nader worden uitgewerkt.
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Niet tegenstaande dat ik geen systeemtechnische wijzigingen verwacht en de
proces technische wijzigingen integraal onderdeel kunnen uitmaken van ‘going
concern’ activiteiten van mijn Organisatie, WS ik u op het volgende.
Om tot een finaal oordeel te komen over de (mogelijke) impact voor mijn
organisatie, ga ik ervan uit dat ook die voorstellen ter toetsing zullen worden
voorgelegd.

Paragraaf administratieve lasten
Dit voorstel is breed ter consultatie voorgelegd. Met in achtneming daarvan heeft
de DUO geen opmerkingen inzake de Financiële paragraaf en regeldruk.
Uitvoerbaarheid
Met in achtneming van het bovenstaande acht DUO het voorgestelde zonder meer
uitvoerbaar.
Haalbaarheid
DUO acht uitvoering per 1 januari 2018 haalbaar.
Kosten
Met in achtneming van het vorengenoemde voorbehoud inzake de nadere
vormgeving in lagere regelgeving, verwacht DUO dat het voorgestelde geen
incidentele of structurele (meer-) kosten met zich mee zal brengen.
Relatie naar Programma Directe Financiering.
Binnen de vigerende ketenverhoudingen raakt het voorgestelde, naar
mening van DUO, het Programma Directe financiering niet.
Niet tegenstaande die conclusie, ga ik ervan uit dat ook dit voorstel
besproken zal worden binnen ons gezamenlijke Programma Directe
Financiering. Mocht daaruit een anderszins luidende conclusie komen, dan
zal ik daarop uiterlijk terugkomen in de door mij voorgestelde nadere
reactie op uw verzoek om uitvoeringstoetsing inzake de nadere
regelgeving.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hébben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De directeur generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs

drs. R.J.A. Kerstens
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