
 

 

Vraag en antwoord over voorlopige plaatsingsstop 

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk, mail dan naar: 
planning@skbnm.nl. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. 

 
Ik heb al kinderen op een SKBNM KDV en/of BSO. Geldt deze plaatsingsstop 
dan ook voor mijn volgende kind dat nog geen contract heeft?  

Ja. De plaatsingsstop geldt voor alle kinderen op de wachtlijst die nog geen contract/plaats aangeboden 

hebben gekregen.  

 

Ik heb mijn kind aangemeld voor de doorstroom van KDV naar BSO.  Ik dacht 
dat ik daarmee gegarandeerd een plaats bij de BSO had. Is dat onterecht ? 

Ja, dat is onterecht, maar vraagt toelichting. Kinderen die van het KDV komen hebben bij SKBNM voorrang bij 

doorstroming naar de BSO. En dat blijft ook zo, maar we bieden door deze plaatsingsstop voorlopig geen 

nieuwe BSO-plekken aan. De voorrang gaf en geeft geen harde garantie op een BSO plaats. Zodra wij weer 

gaan plaatsen, blijven de voorrangsregels gelden. 

 

Wanneer worden er wél weer kinderen geplaatst? Is er zicht op een plek in de 
nabije toekomst? 

We kunnen nu nog niet zeggen hoe lang de plaatsingsstop duurt. Deze maatregel moet bij ons leiden tot 

meer stabiliteit op de groepen en een beheersbare werkdruk voor onze medewerkers. In het eerste kwartaal 

van 2023 laten wij alle ouders weten hoe het ervoor staat en wat het perspectief is. We verwachten dat er 

dan locaties zijn waar we weer geleidelijk kinderen kunnen plaatsen, maar er zullen ook locaties zijn waar dat 

voor langere tijd niet of nauwelijks mogelijk is. 

 

Ik ben zwanger, kan ik mijn baby wel alvast inschrijven?  

Ja, dat kan als al minimaal één kind uit het gezin bij de SKBNM is geplaatst. Let op: dat je dan kunt inschrijven, 

betekent niet dat we ook kunnen gaan plaatsen. Zolang de plaatsingsstop geldt, staat je plek op de wachtlijst 

‘on hold’.  

Voor nieuwe ouders geldt voorlopig nog steeds een inschrijfstop. 

 

Waar komt dit personeelstekort vandaan en is er zicht op nieuw personeel?  

Het tekort aan gekwalificeerde pedagogisch medewerkers is een probleem dat de hele branche van 

kinderopvangorganisaties kent. Dat lossen we ook niet gemakkelijk op. We blijven heel hard ons best doen 

om nieuwe collega’s te werven en onze eigen medewerkers te behouden. We adverteren veel en werken 

met externe partijen die ons daarbij helpen. We verwijzen voor een uitgebreidere toelichting op de oorzaken 

en toekomstverwachting van het tekort naar een artikel op onze website: skbnm.nl/actueel-personeelstekort 

 

Waarom zetten jullie niet meer tijdelijk personeel/flexkrachten in?  

Flexkrachten zorgen voor instabiliteit op de groepen (telkens een nieuw gezicht) en verhogen ook de 

werkdruk voor onze vaste collega’s (inwerken, administratieve lasten die op hen rusten). Ook zijn 

flexkrachten relatief duur. De last die door een aanhoudend hoge inzet van tijdelijk personeel drukken op 

onze pedagogische kwaliteit, op de werkdruk voor onze medewerkers en op onze (financiële) bedrijfsvoering, 

is (te) hoog. We vinden dat we niet een groter aantal contractplaatsen voor kinderen moeten aanbieden dan 

wij met een normale bedrijfsvoering, kwalitatief en stabiel kunnen invullen.  
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