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‘Kies nu voor kinderen’, onder deze titel presenteerden de Bernards van Leer Foundation en 
Het Kinderopvangfonds eind augustus de doorrekening van hun plan alle kinderen recht te 
geven op kinderopvang, of hun ouders nu wel of niet werken. Waar een wil is, is een weg. 
Maar is er voldoende politieke wil?

Wilma Schepers

e val van het kabinet Rutte dit voor-
jaar biedt de kinderopvang nieuwe 
perspectieven, ondanks de bezui-
nigingen. Jeanet van de Korput (Ber-
nard van Leer Foundation) en Gijs 

van Rozendaal (Kinderopvangfonds) klinken over-
tuigd als zij dit zeggen. Nu is het moment, den-
ken zij, om een koerswijziging in te zetten.
Het gonsde van activiteiten, dit voorjaar, voor én 
achter de schermen. Het project Andere Tijden 

werd afgesloten met een congres waar minister 
Kamp de ‘Tien adviezen voor dagarrangementen 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar’ in ontvangst nam. 
Het Kinderopvangfonds had Jeanette Doornen-
bal gevraagd een pedagogisch ontwerp te ma-
ken voor het kindcentrum. Enige tijd daarvoor 
publiceerde ChildCare International tijdens een 
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congres OpStap naar de samenleving; Over diversiteit 
en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinde-
ren, een onderzoek onder wetenschappers naar 
wat nu écht goed is voor kinderen. De Bernard 
van Leer Foundation, opdrachtgever voor dit on-
derzoek, presenteerde op basis van deze publi-
catie samen met het Kinderopvangfonds begin 
mei het manifest ‘Kies voor kinderen’. Onder-
tussen was er door de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de initiatiefgroep Andere 
Tijden een ‘Kopgroep Wethouders voor kind-
centra’ geformeerd die zich voluit inzetten voor 
een meer geïntegreerde aanpak van onderwijs 
en kinderopvang. En het Kinderopvangfonds 
vroeg dit voorjaar ‘off  the record’ een 20-tal 
denkers en doeners in kinderopvang, onderwijs 
en jeugdzorg (kinderopvangondernemers, 

school - directeuren, wetenschappers, adviseurs, 
bestuurders) mee te denken over de vragen hoe 
de kwaliteit van kinderopvang/onderwijs te ver-
hogen en of de huidige wettelijke kaders wel de 
juiste randvoorwaarden scheppen voor een 
kwalitatief goed aanbod van kinderopvang en 
onderwijs. 
BBMP deed verslag van deze gebeurtenissen in 
april, mei en juni, als ‘toevallig samenvallende 
gebeurtenissen’. 

Toeval bestaat niet

Toen dit voorjaar het kabinet Rutte omviel, leek 
toeval even niet meer te bestaan. De verschillen-
de initiatieven tot visie-ontwikkeling kwamen bij 
elkaar, versterkten elkaar en vulden elkaar aan, 
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ook al ontwikkelden ze zich vanuit verschillende 
perspectieven. De Bernard van Leer Foundation 
focust in haar activiteiten op het jonge kind van 
nul tot zes jaar. De focus van het Kinderopvang-
fonds is de versterking van de kwaliteit van de 
kinderopvang in Nederland. De betrokkenen za-
gen de samenhang en beseften dat de tijd rijp 
was om een nieuw programma voor de kinder-
opvang te schrijven én door te laten rekenen, 
onder de naam: ‘Kies nu voor kinderen’.

Gijs van Rozendaal: ‘Eigenlijk is het onbegrijpe-
lijk dat Nederland, een land dat het moet hebben 
van haar kenniseconomie, geen samenhangende 
infrastructuur heeft voor de opvang en ontwikke-
ling van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Ik denk 
soms dat met de invoering van de Wet kinderop-
vang het denken gestopt is. Ik bedoel het denken 
in politiek Den Haag. Daar komt men niet verder 
dan het beheersbaar houden van de kosten. Kin-
deropvang en onderwijs willen vooruit maar lopen 
tegen allerlei obstakels aan. Daardoor komt de 
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang 
zo moeizaam van de grond. Dat is jammer want 
die samenwerking is voorwaarde voor een samen-
hangende infrastructuur voor kinderen. 
Toen de Wet kinderopvang in werking trad, ging 
het over 300 000 kinderen. Inmiddels gaat het 
over 800 000 kinderen en als je de peuterspeelzaal 
meerekent over een 1 000 000 kinderen. Het is 
toch dwaas dat we als samenleving niet meer in-
houdelijke verwachtingen hebben van een voor-
ziening waar zoveel geld naartoe gaat en waar zo-
veel kinderen gebruik van maken.  Het besef dat 
dat anders moet begint te groeien, ook in de po-
litieke hoofden. Wij zijn ervan overtuigd dat door 
samenhang te realiseren in de voorzieningen 
voor kinderen het én beter én goedkoper kan.’
Jeanet van de Korput: ‘Het was heel bijzonder 
toen we er gaandeweg achter kwamen dat wij als 
twee onafhankelijke fondsen met ongeveer het-
zelfde bezig waren. Allebei waren we op zoek 
naar een ingang om de kwaliteit van opvang en 
onderwijs in Nederland op een wezenlijk hoger 
peil te brengen. De Bernard van Leer Foundation 
doet dat vanuit de overtuiging dat, wil je kinde-
ren kansen geven, je vooral moet investeren in 
jonge kinderen. Voor Nederland heeft de foun-
dation de integratie van vve in de kinderopvang 
en de vorming van brede kindcentra tot speer-
punt gemaakt. Een van de conclusies uit Opstap 
naar de samenleving is dat je kinderen het beste 
toerust op onze samenleving door hen samen 
een zo breed mogelijk educatief aanbod te bie-
den. Dus geen aparte programma’s voor aparte 
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doelgroepen, maar een integraal aanbod voor 
alle kinderen. Het Kinderopvangfonds focust ei-
genlijk op het zelfde: een breed educatief aan-
bod voor alle kinderen in afgewogen dagarran-
gementen voor onderwijs en opvang.’
Gijs van Rozendaal: ‘Toen we eenmaal in gesprek 
waren, was het idee om samen een manifest uit 
te brengen, snel geboren. Maar hoe dan verder? 
Onze eerste gedachten gingen uit naar een pu-
bliciteitscampagne, gericht op het grote publiek. 
Bij nader inzien vonden we dat geen goed idee. 
Een brede boodschap over wat goed is voor kin-
deren zou ongetwijfeld met instemming ontvan-
gen worden, maar niet snel tot werkelijke veran-
deringen leiden. Daarvoor moet je toch bij de 
politiek zijn. Vanuit de Taskforce Kinderopvang 
had ik al met de woordvoerders van de politieke 
partijen gesproken. Ik wist door welke ideeën de 
verschillende partijen zich laten aanspreken en 
met welke vragen zij worstelen. Zo kwamen we 
tot het plan om op basis van het manifest met de 
woordvoerders van de politieke partijen in ge-
sprek te gaan, via amendementen op congres-
sen de partijprogramma’s zoveel mogelijk te 
beïnvloeden en de zomermaanden te gebruiken 
om een concreet plan uit te werken en hiervan 
een kosten/baten-analyse te laten maken door 
SEO Economisch Onderzoek. Dat zou dan de ba-
sis kunnen worden voor een paragraaf in het re-
geerakkoord.’ 
Jeanet van de Korput: ‘De uitkomst van het SEO-
onderzoek – dat ons voorstel voor de overheid 
kostenneutraal is en voor ouders een lastenver-
lichting betekent van 248 miljoen – maakt ons 
plan sterk. Het was spannend. Wij wisten van te-
voren ook niet waar het op uit zou komen. Dat 
ons plan kán, is een sterk argument in deze tij-
den van bezuinigingen. Eerder had ik een ge-
sprek met Mariëtte Hamer van de PvdA. Zij ver-
telde dat de kwaliteit van de kinderopvang geen 
item meer is waar je aandacht voor kunt vragen. 
Het gaat alleen nog over geld, en over kinderop-
vang als arbeidsmarktinstrument. “Kwaliteit 
leeft niet”, zei zij. Ik hoop dat ‘Kies nu voor kin-
deren’ het verschil gaat maken.’ 
Gijs van Rozendaal: ‘Inmiddels hebben we de 
woordvoerders van de grote partijen gesproken 
en we hebben hen kunnen interesseren. Ze heb-
ben allemaal toegezegd dat als de doorrekening 
positief uitpakt – wat inmiddels gebleken is – ze 
meteen na de verkiezingen met ons willen door-
praten. Ik hoop dat we snel in gesprek kunnen 
gaan en dat we ons plan kunnen doorschuiven 
naar de onderhandelingstafel voor het nieuwe 
kabinet.’

Standpunt VNG

Baten van programma ‘Kies nu voor Kinderen’ 
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‘Het besef dat dat anders moet begint ook in de politiek te groeien.’  
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M E E R  L E Z E N :  W W W. B B M P. N L

De doorrekening van SEO oogt gedegen. Bij de uit-
gangspunten zijn wel wat vragen te stellen. Waarom 
kiezen jullie voor kinderopvang voor elk kind vanaf 2 
jaar en niet voor elk kind vanaf 1 jaar of 0 jaar?
Gijs van Rozendaal: ‘Voor kinderen van 2 tot 4 
jaar hebben we gekozen voor 4 dagdelen kin-
deropvang per week voor elk kind. Let wel, de 
ouders van deze kinderen hebben recht op de 
overheidsbijdrage voor kinderopvang, zij heb-
ben niet de plicht er ook daadwerkelijk ge-
bruik van te maken. Natuurlijk hopen we dat 
het een stimulans is om het wel te doen. 
Ons plan draait om de gedachte dat het veel 
effi  ciënter is het beschikbare geld te besteden 
in een geïntegreerde kindvoorziening. Het 
geld voor kinderopvang, vve en het peuter-
speelzaalwerk komt samen. Daardoor kun je 
voor alle kinderen een rijker pedagogisch aan-
bod creëren. We verwachten ook dat de 
groepssamenstelling stabieler zal zijn.’ 
Jeanet van de Korput: ‘Vanuit het kind bezien, 
hadden we willen kiezen voor kinderopvang 
voor alle kinderen vanaf 1 jaar. SEO heeft dat 
doorgerekend en daaruit blijkt dat dit ook nog 
budgetneutraal kan, alleen zijn de onzekerhe-
den in de groei hier groter. Voor dat scenario 
ontbraken de mogelijkheden om een gevoe-
ligheidsanalyse te maken. Voor dat scenario 
kon SEO echter geen betrouwbare berekenin-
gen geven. Daarom kiezen we vooralsnog voor 
2 jaar. We hebben lang gediscussieerd over 
kinderen van 0 tot 1 jaar, over de baby’s. Men 
is verdeeld over de vraag of het voor zo jonge 
kinderen niet beter is in de thuisomgeving op 
te groeien. De Bernard van Leer Foundation 
kiest voor het versterken van het ouderschaps-
verlof. Anderen beargumenteren dat het niet 
past in de Nederlandse arbeidscultuur om je 
zo lang terug te trekken uit het arbeidsproces. 
We hebben ons standpunt terughoudend ge-
formuleerd omdat dit debat niet uitgekristal-
liseerd is.’

Het ‘kostendekkende aspect van het plan is de verho-
ging van de leidster/kindratio in de bso. Dat zal niet 
door iedereen gewaardeerd worden.
Gijs van Rozendaal: ‘Deze maatregel kan alleen 
in het kader van het totaalpakker dat we voor de 

bso voorstellen. De kinderen vanaf 4 jaar, krijgen 
2 dagdelen bso per week. Ook hier geldt dat ou-
ders en kinderen natuurlijk vrij zijn daar al dan 
niet gebruik van te maken. Voorwaarde is de in-
nigere samenwerking tussen onderwijs en bso 
zodat er goede pedagogische dagarrangemen-
ten worden aangeboden. Het aanbod wordt 
daardoor leuker en leerzamer. De ratio gaat van 1 
op 10 naar 1 op 15. Wij denken dat dit kan. 
Schoolkinderen zijn gewend om in grotere groe-
pen te functioneren en het grotere aantal kinde-
ren en de grotere stabiliteit van de groepen heeft 
ook voordelen. Bovendien kun je diff erentiëren. 
Een lagere ratio voor de jongste kinderen en een 
hogere ratio voor de oudere kinderen.’
 
Het idee om gastouderopvang onder te brengen bij 
kinderopvangorganisaties en in omvang te laten af-
nemen, lijkt me een maatregel die op zijn zachtst ge-
zegd veel weerstand op zal roepen. Is dit een reëel 
plan?
Gijs van Rozendaal: ‘Dat zal moeten blijken.Het 
is duidelijk dat gastouderopvang een goede 
voorziening is en dat er ouders en kinderen zijn 
die redenen hebben om daarvoor te kiezen. Wij 
vinden echter de kwaliteitsstandaard in de 
gastouderopvang niet hoog genoeg – met uit-
zondering van de echt goede gastouders. Er 
wordt nog te veel oneigenlijk gebruikgemaakt 
van de regeling, zonder goede kwaliteitscon-
trole. Dat zouden we niet moeten willen. Door 
de gastouderopvang aan te haken bij kinderop-
vangorganisaties kan de kwaliteit beter ge-
borgd worden.’

Wat verwachten jullie aan reacties uit de sector? Ik 
kan me voorstellen dat die gemixt zijn. De echte on-
dernemer ziet misschien zijn kansen. Maar het sa-
menvoegen kinderopvang en onderwijs in een organi-
satie gaat anderen misschien te ver?
Gijs van Rozendaal: ‘We praten niet over sa-
menvoegen maar over samenwerking. Die sa-
menwerking, op voet van gelijkheid, is altijd al 
onze inzet geweest. Dat past ook in het position 
paper van MOgroep, PO-Raad en Brancheorga-
nisatie Kinderopvang.  We hebben in deze fase 
bewust de stelseldiscussie links laten liggen. 
Ook over de marktwerking doen we geen uit-

spraken. Ons scenario kan uitgewerkt worden 
binnen het huidige stelsel. Ik zie wel dat bij 
sommigen het denken verder gaat. Op het D66-
congres is een amendement aangenomen 
waarin uitgegaan wordt van het samenvoegen 
van organisaties ‘onder een leiding’ en zelfs 
over het samenvoegen van de wettelijke kaders 
voor onderwijs en kinderopvang. Dat gaat veel 
verder dan ons scenario. Nu weet ik dat er stich-
tingen zijn die zullen zeggen: “Mijn organisatie 
staat voor het belang van kinderen en als het in 
het belang van kinderen is om mijn organisatie 
op te laten gaan in een andere, dan ga ik daar-
mee akkoord.” Dat is een uitspraak die een ei-
genaar-ondernemer misschien minder makke-
lijk zal doen.’  

Plannen

Het ‘campagneteam’ van het Kinderopvang-
fonds en de Bernard van Leer Foundation komt 
wekelijks bijeen om de de volgende stap voor te 
bereiden. Er heerst een enthousiaste sfeer, ver-
tellen beide woordvoerders. Er is inmiddels veel 
meer bereikt dan wat ze een paar maanden ge-
leden hoopten. Maar het succes staat of valt 
met de samenhang in het hele pakket, bena-
drukt Gijs van Rozendaal. ‘De maatschappelijke 
winst die het SEO berekend heeft, moet echt 
terug naar de ouders door de overheidsbijdrage 
terug te brengen op het niveau van voor de be-
zuinigingen. Ook bestaat er natuurlijk het riciso 
dat een slimmerik zegt: “Mooi, de pmk-ratio in 
de bso kan omhoog. Dat is een kostenbespa-
ring waar we ook het begrotingstekort mee 
kunnen dekken.” Dat moet natuurlijk niet ge-
beuren, dan zijn we terug bij af. Immers, het 
gaat ons erom nu een inhoudelijke stap vooruit 
te zetten, voor de kinderen!’ 

werp voor het kindcentrum | Jeannet Doornebal | 
2012 | Het Kinderopvangfonds.
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Zie ook W: Bernardvanleerfoundation.nl en hetkin-
deropvangfonds.nl. 
Op W: bbmp.nl vindt u de publicaties die in dit ar-
tikel ter sprake zijn gekomen en relevante we-
blinks. Uw wachtwoord is 20bbmp12

‘Ons plan draait om de gedachte 
dat het veel effi  ciënter is het beschikbare 
geld te besteden in een geïntegreerde 
kindvoorziening.’




