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cPersoneelstekorten oorzaak onveiligheid

Aantal incidenten in de 
kinderopvang neemt toe

David Bremmer
Rotterdam

Bij het Klachtenloket Kinderop-
vang kwamen tussen januari en 
april dit jaar 78 meldingen binnen 
over onveilige situaties op kinder-
dagverblijven. In het laatste kwar-
taal van vorig jaar waren dat er 54, 
in de zomer 41 en 24 in het voor-
jaar van 2022. ,,De afgelopen vier 
kwartalen is sprake van een signi-
ficante stijging van het aantal mel-
dingen over onveilige situaties ”, 
constateert Sybright van Atten, 
hoofd klachtenbehandeling bij het 
loket. ,,Te denken valt aan wegge-

lopen kinderen, kinderen die er-
gens vanaf zijn gevallen of te wei-
nig toezicht op locaties.”

Tot nu toe ontbrak cijfermatig 
bewijs voor een toename. Er be-
staat geen goede landelijke regis-
tratie van incidenten in de kinder-
opvang. Wel zijn er al geruime tijd 
signalen dat het niet goed gaat. Zo 
waarschuwde directeur Ton Coe-
nen van de GGD GHOR Neder-
land eind vorig jaar dat inspecteurs 
tijdens hun bezoeken vaker op on-
veilige situaties stuitten.

Hete soep
Belangenorganisatie Boink en ex-
perts wijten de oorzaak  aan forse 
personeelstekorten. Op veel loca-
ties is een schreeuwend tekort aan 
medewerkers. Groepen zijn vaak 
maximaal bezet met grote druk op 
het personeel tot gevolg, net als 
een hoog ziekteverzuim.  

Personeel bevestigt de problemen. 
Uit een peiling van Kinderopvang 
Totaal onder zevenhonderd mede-
werkers blijkt dat ruim de helft 
van de personeelsleden zegt dat 
het aantal incidenten de afgelopen 
jaren is toegenomen. De situaties 
variëren van het vergeten van voe-
ding en van medicatie, tot kinde-
ren die uit hun bed of van de com-
mode vallen. Ook ging hete soep 
over een kind heen.

Dit jaar deden zich al diverse 
ernstige ongevallen voor op kin-
derdagverblijven: in maart over-
leed in Arnhem een peuter door 
een ‘medisch incident’. In Huizen 
verdronk begin april een kind in 
een sloot nabij de opvang. In 
Zwolle belandde die maand ook 
een peuter in het water en in 
Weert ging het maar net goed toen 
een 3-jarig kind wegliep van zijn 
kinderdagverblijf.  c P6

 Voor het vierde kwartaal 
op rij ziet het Klachtenloket 
Kinderopvang het aantal 
meldingen over onveilige 
situaties toenemen.
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Jonge voetbalsupporters zijn het wangedrag van 
de ‘volwassenen’ in de stadions meer dan zat. ‘Je wilt 

natuurlijk maar één ding: je elftal aanmoedigen en 
niet bang hoeven zijn voor oudere supporters.’
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