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Onderwerp : plaatsing 4 jarigen 
Datum:  21 juni 2012 

 

 

Inleiding 
Zo’n anderhalf jaar geleden is in het BOZ aandacht gevraagd voor de plaatsing van 4-jarigen. 
Geconstateerd werd dat het regelmatig voorkwam dat 4 jarige kinderen niet geplaatst konden worden 
in het basisonderwijs. Dit leverde problemen op voor het kind, voor de ouders, maar ook voor de 
kinderopvang. 
 

Probleemstelling 
Als kinderen 4 jaar worden is daarmee de plaats op de kinderopvang, cq. de peuterspeelzaal eindig. 
Het kind is ingeschreven op een basisschool en er wordt verwacht dat het kind met het bereiken van 
de vier jarige leeftijd geplaatst wordt. Toch is het met enige regelmaat voorgekomen dat het kind, 
verrassend voor de kinderopvang, kind en ouders niet geplaatst wordt. 
Het niet kunnen plaatsen had ermee te maken dat de groepen door de ontvangende scholen als vol 
werden getiteld of het te kort voor de kerst- en/of zomervakantie was. De consequentie hiervan is dat 
de ouders teruggrijpen naar de kinderopvang. De kinderopvang is in dezen van goede wil, in het 
belang van het kind, maar komt daarmee op een bovenformatieve bezetting van de groep. De ouders 
worden ermee geconfronteerd dat zij langer dan gewenst uren kinderopvang dienen te betalen.  
 

Vraagstelling 
Is te voorkomen dat 4-jarige kinderen (tijdelijk) niet geplaatst kunnen worden op de basisschool? 
 

Analyse 
Basisscholen willen in beginsel geen kinderen (tijdelijk) weigeren. De eventuele (tijdelijke) weigering 
zal vooral te vinden zijn in twee zaken: 

- De groep is vol; 
- De groep is vol en er wordt op korte termijn een nieuwe groep gestart; 
- Vóór de kerstvakantie is het te onrustig in de groep om nieuwe kinderen binnen te laten; 
- Vóór de zomervakantie is het pedagogisch niet juist een kind binnen te laten die na de 

zomervakantie weer in een andere groep terecht komt. 
 
Het is bijzonder lastig op grond van diverse schooleigen pedagogisch/didactische drijfveren een 
algemene maatregel vast te stellen. De directeur is degene die (in overleg met de ouders) bepaalt of 
het pedagogisch/didactisch verantwoord is een kind toe te laten. Het is daarbij echter wel van belang 
de consequenties voor kind, ouders en kinderopvang in mee te wegen. 
 

Oplossing 
Een groot deel van de oplossing is te vinden in het hebben van informatie en planning. Als een 
directeur op de hoogte is van het aantal kinderen dat in een schooljaar zal instromen, zal hij bij de 
begroting en groepsindeling hiermee rekening kunnen houden. Daarbij moet hij wel kunnen 
beschikken over zo betrouwbaar mogelijke informatie. Daartoe hebben beide organisaties een 
opdracht: 
 
Kinderopvangorganisaties 
Stimuleer en beweeg ouders van kinderen van om en nabij de drie jaar ertoe, in te schrijven bij een 
basisschool. 
 
Basisscholen 
Plan in een zo vroeg mogelijk stadium de instroom van 4 jarigen en hou daarbij ruimte om aan te 
sluiten bij de kinderopvang zodat kinderen met hun 4

e
 jaar naar school kunnen. 


