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Leren op alle momenten 
van de dag

Onderwijs en opvang denkt 
mee over opvoeding

Dezelfde vriendjes en vaste 
gezichten op de groep

Eén organisatie voor 
kinderen van 0 t/m 12 jaar

 Voor onderwijs, sport,  
spel en cultuur

Je mag er voor kiezen, 
het is niet verplicht

Geen gesleep  
met kinderen

Basis voor de 
maatschappij van de 

toekomst

Maximaal ontdekken van talenten

Alle kinderen zijn in beeld 
en klaar voor de toekomst

Kinderen starten zonder 
achterstand

Eigen route, eigen tempo

Afgestemd op werktijden 
van ouders Breed en doorlopend aanbod

Kinderen ontwikkelen zich optimaal

 Voor alle kinderen, met extra 
ondersteuning waar nodig 

Gericht op kansen  
en mogelijkheden

Stimuleert de kwaliteit van 
onderwijs en kinderopvang

 Onderwijs, zorg en 
opvang op één plek

Alle kinderen zijn welkom, 
of de ouder werkt of niet

Ouders kunnen 
werken en studeren

Samen spelen en leren  
van 0 t/m 12 jaar
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Nieuw fundament
Bestuurders uit de kinderopvang, het primair 

onderwijs en wethouders geloven dat kinderen 

het recht hebben zich optimaal te ontwikkelen.

Pleidooi
Samen houden zij een pleidooi voor goede 

pedagogische voorzieningen voor kinderen.  

Dit pleidooi kent twee - onlosmakelijk met 

elkaar verbonden - kernelementen:

1.   Elk kind krijgt recht op toegang tot 

pedagogische voorzieningen. Organisaties 

verzorgen aanvullende kinderopvang voor 

ouders die dit nodig hebben.  

2.   Het wettelijk mogelijk maken van Kindcentra 

2020; pedagogische voorzieningen voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar aangeboden 

door één organisatie. Hierdoor wordt het 

mogelijk om vanuit één organisatie een 

breed pakket aan onderwijs, opvang, sport, 

spel en cultuur aan te bieden. Zo kunnen 

organisaties die ervoor kiezen kindcentrum 

te worden, doorgaande ontwikkellijnen en 

rijke dagprogramma’s bieden die een beroep 

doen op alle talenten van kinderen.

Cruciaal voor kind, ouders en maatschappij  

Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de samenleving van nu en de samenleving  

van de toekomst.

Kinderen hebben recht op optimale kansen zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. 

Daarom streeft Kindcentra 2020 naar integrale voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

In het kindcentrum van morgen wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. 

Kinderen krijgen de beste kansen hun talenten te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, 

dagarrangementen en kindnabije zorg horen hierbij. Organisaties uit de kinderopvang, 

peuterspeelzalen en onderwijs kunnen op gelijkwaardige basis opgaan in een kindcentrum en één 

nieuwe organisatie vormen.

De kindcentra van de toekomst zijn ‘communities’ waarin intensief wordt samengewerkt met 

(jeugd)zorg, welzijn, sport en cultuur. De pedagogische professionals werken vanuit het belang van 

kinderen, met kennis uit verschillende disciplines. 
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1. Het belang van het kind staat voorop, net als de keuzevrijheid voor ouders. 

2. Elk kind van 0 t/m 12 jaar krijgt recht op toegang tot een pedagogische voorziening.  

3.  Kindcentra 2020 zijn voorzieningen voor ontwikkeling en educatie voor álle kinderen van 0 t/m 12 

jaar met doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden, een goed aanbod en kindnabije zorg. Voor ieder kind 

is er een aanbod op maat. 

4.  Kindcentra 2020 werken met één wettelijk en financieel kader. Kinderopvang, peuterspeelzalen 

en onderwijs kunnen op gelijkwaardige basis en vanuit een vrijwillige keuze in een rechtspersoon 

samengaan. Het wettelijk kader maakt Kindcentra 2020 mogelijk naast andere voorzieningen.

5.  Ouders kunnen kiezen voor Kindcentra 2020. Ouders zijn partner van het kindcentrum.

6.  Bij een Kindcentrum is sprake van één organisatie voor ontwikkeling en educatie voor kinderen van 

0 t/m 12 jaar. Er is één dagprogramma en een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, 

wetenschap, techniek en duurzaamheid. Er wordt gewerkt volgens één pedagogische visie en er is 

sprake van doorgaande ontwikkelingslijnen. 

7.    De huisvesting van een kindcentrum ondersteunt de integraliteit van werken en maakt het concept van 

één regie, één manier van denken en één team mogelijk. 

8.  De gemeente heeft een regisserende functie bij Kindcentra 2020. De centra vormen een centraal 

onderdeel van de sociale en pedagogische infrastructuur in gemeenten en zijn een belangrijke pijler in 

het integraal jeugdbeleid. 

9.  Bij Kindcentra 2020 werken pedagogische 

professionals. Alle professionals vallen onder 

dezelfde cao met bijpassende beroepsprofielen. 

De kwaliteit van het kindcentrum wordt 

voortdurend verbeterd.

10.  Kindcentra 2020 zijn eigentijdse voorzieningen 

en bieden openingstijden die ruim voldoende zijn 

voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Ouders 

die meer uren willen afnemen om hun arbeid en 

zorg goed te combineren, krijgen die mogelijkheid. 

Ontwikkelen  
en ontzorgen

Een goed stelsel van voorzieningen voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar is vooral goed voor 

kinderen. Kinderen kunnen in de kindcentra van 

de toekomst veilig opgroeien en hun talenten 

optimaal ontwikkelen. Goede voorzieningen voor 

kinderen ontzorgen gezinnen. Het geeft ouders 

de mogelijkheid arbeid en zorg te combineren. 

De maatschappij heeft baat bij het welvaren van 

ouders en kinderen en bij het tijdig signaleren 

van de noodzaak voor extra zorg.

Keuze voor kindcentra 
 
Het programma Kindcentra 2020 voegt een nieuwe 

entiteit toe aan het palet van voorzieningen voor kinderen: 

het kindcentrum. 

Kinderen hebben recht op toegang tot alle voorzieningen: 

kinderopvang, buitenschoolse opvang, school of een 

kindcentrum. Dit is een recht, geen plicht (uiteraard geldt 

wel de leerplicht). Kinderopvangorganisaties en scholen 

besluiten gezamenlijk en op vrijwillige basis of zij samen 

gaan in een kindcentrum. Onderwijs en kinderopvang 

kunnen zo vanuit één organisatie worden aangeboden. 

Dit faciliteert inhoudelijke vernieuwing in onderwijs én  

kinderopvang.  

Onmisbaar voor  
de toekomst

De maatschappij van nu levert burgers en medewerkers 

van de toekomst met alle vaardigheden die straks 

nodig zijn. Een goed stelsel van kindvoorzieningen 

ondersteunt al deze belangen en is onmisbaar 

voor de nabije toekomst. Om de werknemer van de 

toekomst op te leiden is het belangrijk te investeren in 

kinderen, ze de mogelijkheid te bieden hun talenten te 

ontwikkelen en ze toe te rusten met vaardigheden die 

de eenentwintigste eeuw vraagt. 

 
Meer informatie over ‘Kindcentra 2020, 
ontwikkel de toekomst’ is te vinden op  
www.kindcentra2020.nl.  
 
Vragen? Mail naar: info@kindcentra2020.nl
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