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Amsterdam, 16 november 2018

Betreft: Input Platform kindcentra ten behoeve van het rondetafelgesprek op 22 november 2018
Geachte Kamerleden,
Het verheugt ons dat u het initiatief hebt genomen voor een rondetafelgesprek op 22 november met het
werkveld over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en over de adviezen van de Taskforce
samenwerking onderwijs en kinderopvang. Dit gesprek is tevens bedoeld ter voorbereiding van het
algemeen overleg op 13 december over diezelfde adviezen. Het Platform kindcentra wil, vanuit dit werkveld,
middels deze brief graag een bijdrage leveren aan het gesprek.
In het Platform kindcentra komen organisaties van zeer verschillende achtergronden samen om te pleiten
voor kindcentra. De samenstelling van dit Platform laat zien dat het maatschappelijk draagvlak voor de
beweging richting kindcentra zeer groot is. Organisaties van ouders, werknemers, werkgevers, organisaties
voor sport en cultuur, jeugdgezondheidszorg, emancipatie en veel meer hebben zich in 2015 verenigd op
deze tekst:
De tijd in Nederland is rijp om een stap vooruit te zetten in de samenhang van voorzieningen voor de
ontwikkeling van jonge kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Daarom heeft een aantal partijen besloten
de volgende verklaring te onderschrijven. De partijen streven naar een aanpassing van de huidige wetgeving
zodat:
o Alle kinderen recht krijgen op een minimaal aantal uren toegang tot een voorziening voor
kinderopvang;
o Het mogelijk wordt kindcentra te vormen waar, vanuit één organisatie, primair onderwijs en
kinderopvang kan worden aangeboden. Deze mogelijkheid wordt als optie toegevoegd aan de
bestaande voorzieningen van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Partijen verklaren dat zij zich de komende jaren, elk vanuit hun eigen beïnvloedingssfeer, in zullen spannen
om kindcentra zodanig op de politieke agenda te krijgen dat het toegangsrecht en kindcentra uiterlijk in 2020
een wettelijk kader hebben.
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Deze tekst - die in de adviezen 12 en 13 van de Taskforce terugkomt - verenigt organisaties die betrokken
zijn bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Hun pleidooi voor kindcentra bindt hen, daar waar zij ieder hun
eigen accenten leggen. De leden van het Platform pleiten voor kindcentra en een betere toegankelijkheid
voor alle kinderen, elk vanuit hun eigen optiek omdat:
• David Kranenburg, Actief Ouderschap: “kindcentra bieden wat ouders nodig hebben, blijkt uit de
meer dan 150 wensen en verwachtingen avonden die wij organiseerden”;
• Liesbeth Verheggen, AOb: “zo optimale afstemming kan ontstaan over een pedagogische aanpak
voor het jonge kind”;
• Petra van Haren, AVS: “schoolleiders met interprofessionele teams tegemoet kunnen komen aan
de behoeften van kinderen en van hun medewerkers”;
• Leontien Peeters, Bernard van Leer Foundation: “omdat toegang tot kinderopvang van hoge
kwaliteit en doorlopende leerlijnen bijdragen aan een sterke start voor alle kinderen. Een sterke
start voor alle kinderen is de beste manier om zorg te dragen voor een rechtvaardige, gezonde
en welvarende samenleving”;
• Sharon Gesthuizen, BMK: “in goede samenwerkingsvormen wordt gewerkt vanuit één
geïntegreerde visie op ontwikkeling en voorzieningen, waardoor expertise vanuit kinderopvang,
onderwijs en zorg gelijkwaardig ingezet wordt in het belang van kinderen; iets wat nu
belemmerd wordt door wet- en regelgeving”;
• Femke Kolsteren, CNV Connectief: “samenwerking en uitwisseling van kennis, ervaring en
vaardigheden tussen professionals vanuit onderwijs, kinderopvang en zorg waardevol is”;
• Zakaria Boufangacha, FVN: “kindcentra oplossingen bieden voor grote maatschappelijke
problemen als de deeltijdklem en kinderarmoede, zie de verschillende rapporten van de SER”;
• Bart Eigeman, vereniging IKOOK: “onderwijsvernieuwing meer is dan cosmetische veranderingen
van onderwijs en alleen in samenwerking met andere disciplines vorm kan krijgen”;
• Carola Bodenstaff, Jeugdzorg Nederland: “kindcentra kunnen zorgen voor het vroegtijdig en
laagdrempelig inbedden van jeugdhulp en jeugdzorg, waardoor lichte hulp al grote effecten kan
hebben”;
• Gijs van Rozendaal, Het Kinderopvangfonds: “kindcentra doorgaande ontwikkellijnen, kindnabije
zorg en rijke dagarrangementen bieden”;
• Ronald Kox, Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst: “kindcentra bij
uitstek geschikt zijn om binnen- en buitenschools leren te integreren”;
• Jantien Westerveld, Méér Muziek in de Klas: “kindcentra mogelijkheden bieden muziek en cultuur
in een rijk dagprogramma te integreren, noodzakelijk omdat dit een grote bijdrage levert aan de
ontwikkeling van (jonge) kinderen”;
• Sofie Vriends, Nederlands Jeugdinstituut : “ze door hun toegankelijkheid en brede aanbod
gelijke kansen aan kinderen kunnen bieden”;

Pagina 2 van 4

•

•

•
•
•
•

•

•
•

Erik Lenselink, NOC*NSF: “kindcentra de ontwikkeling van motorische vaardigheden en sportieve
activiteiten op een natuurlijk wijze kunnen integreren in de dag van kinderen: de kinderen
vinden het leuk en ze ontwikkelen zich ook nog motorisch en sociaal door samen te sporten”;
Sjoerd van Geffen, Ouders en Onderwijs: “kindcentra dragen bij aan doorlopende leer- en
ontwikkellijnen. Kindcentra zijn bovendien een interessante extra keuzemogelijkheid voor ouders,
naast het bestaande aanbod”;
Marijke Schuurkes, PPINK: “pedagogisch medewerkers hun expertise kunnen inbrengen en samen
met leerkrachten en andere professionals werken aan de brede ontwikkeling van kinderen”;
Rinda den Besten, PO-Raad: “kindcentra kansengelijkheid bevorderen zodat alle kinderen zonder
achterstanden aan de basisschool kunnen beginnen”;
Nic van Holstein, VCP: “de betaalbaarheid van kinderopvang voor ouders - ook in de
middengroepen - van groot belang is voor de combinatie van arbeid en zorg”;
Martin van Osch, Kennisinstituut Ruimte OK: “het gezamenlijk en integraal huisvesten van
onderwijs, kinderopvang en zorg, als we dat goed invullen, zo veel meer ruimtelijke mogelijkheden
biedt dan het huisvesten van iedere werksoort op zichzelf”;
Guillermo Holman, VNG: “kindcentra voor kinderen een prachtige voorziening zijn waar zij zich
maximaal naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen in nabijheid van professionals uit het
onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en velerlei andere partners vanuit het sociale domein”;
Marjet Winsemius, Voor Werkende Ouders: “het een mooie aanvulling is in het aanbod om werk
en zorg te combineren”;
Masha Trommel, Lobby WOMEN Inc.: “het van belang is dat de overheid een integrale
langetermijnvisie ontwikkelt ten aanzien van de ontwikkeling van een kind van 0-12 jaar met de
belangrijkste pijlers kwalitatieve zorg, ontwikkeling en educatie zijn in plaats van ‘opvang’ van
een kind. Het is in deze visie essentieel om in alle facetten de betrokkenheid van vaders actief te
gaan stimuleren. Een dergelijke integrale toekomstvisie op ontwikkeling van het kind met oog
voor stimuleren van vaderbetrokkenheid zal een positieve bijdrage leveren aan de
arbeidsparticipatie van vrouwen en een betere zorg en werk balans tussen mannen en
vrouwen”.

Het Platform kindcentra en de regiegroep Kindcentra 2020 vormen een brede maatschappelijke beweging.
Het Platform constateert dat het thema kindcentra op geen enkele wijze terugkomt in het regeerakkoord,
terwijl scholen en kinderopvangorganisaties elkaar overal weten te vinden als het gaat om juist die
samenwerking richting kindcentra. Dat doen zij samen met partijen uit zorg, welzijn, sport en cultuur. De
samenstelling van Platform en regiegroep Kindcentra 2020 laat zien dat nagenoeg alle organisaties van
professionals, die zich bezig houden met de ontwikkeling en educatie van kinderen van nul tot en met twaalf
jaar, de enorme potentie van deze samenwerking zien.
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Het kabinet laat zich, in de reactie op het advies van de Taskforce, positief uit over de versterking van de
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze brief gaat niet in op knelpunten, recente
ontwikkelingen of mogelijke maatregelen van de overheid die daarvoor nodig zouden zijn. Die zullen zeker
ter sprake komen aan de ronde tafel.
Wij zouden graag het gesprek aangaan om te bezien wat het kabinet kan doen om de samenwerking in de
praktijk te faciliteren. Met deze brief willen wij vooral onder uw aandacht brengen hoe breed het draagvlak
voor de beweging richting kindcentra is en hoe breed ook de argumentatie.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid onze bijdrage nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens het Platform kindcentra

Gijs van Rozendaal
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