
 

  

 

 

  

MANIFEST: KIESNUVOORKINDEREN 

  

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle, leerrijke en stimulerende omgeving;  

daarom pleiten wij voor een kindcentrum voor alle jonge kinderen en hun ouders. 

De vroege en voorschoolse ontwikkeling is bepalend voor het verdere leertraject van kinderen. Daarom moeten 

deze voorzieningen aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het huidige 

aanbod zowel in educatief als in pedagogisch opzicht onvoldoende is. Wij lopen in Nederland daardoor het risico 

hardnekkige maatschappelijke problemen te reproduceren. Taalachterstanden, segregatie en schooluitval kunnen 

alleen worden teruggedrongen als we vroeg beginnen met leren.   

Ouders en kinderen hebben behoefte aan voorzieningen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen en het 

arbeidspatroon van de ouders. Wij hebben de morele verplichting om voorzieningen voor jonge kinderen zo in te 

richten dat zij afgestemd zijn op elkaar, voor alle kinderen toegankelijk zijn en kinderen gelijke kansen bieden op 

maatschappelijke participatie.  

Een kindcentrum biedt naast zorg en opvang, een uitdagende taalrijke omgeving waarin kinderen spelen en leren. 

Het contact met andere kinderen bevordert de taalontwikkeling. Pedagogische voorzieningen hebben alleen het 

beoogde effect als het gezin, de ouders en familie, de school en de buurt hier sterk bij betrokken worden. Het 

kindcentrum maakt daarom deel uit van de woonomgeving. In het kindcentrum werken goed opgeleide 

pedagogisch medewerkers waardoor alle kinderen een aanbod op maat kunnen krijgen. Met de beschikbare 

middelen wordt een efficiëntere en effectievere voorziening  gerealiseerd.  

Jonge kinderen zijn de toekomst. Investeer NU in kindcentra voor ALLE JONGE kinderen in Nederland! 

1. Voor ieder kind is een aanbod op maat in een kindcentrum.  

2. Het kindcentrum is een geïntegreerde voorziening met doorlopende leerlijnen tussen kinderopvang, 

peuterspeelzalen, VVE programma’s en de basisschool.  

3. Het kindcentrum geeft elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen in een liefdevolle en veilige omgeving 

met aandacht voor taal en sociale vaardigheden. 

4. Ieder kind heeft recht op 4 dagdelen per week in een kindcentrum. De financiële drempels voor de ouders 

worden niet verhoogd maar stelselmatig verlaagd. Ook voor mensen met lage inkomens en alleenstaande 

ouders is het kindcentrum betaalbaar. 

5. De kwaliteit van het kindcentrum wordt voortdurend verbeterd, onder andere door te investeren in – de 

opleiding van – de pedagogisch medewerkers. 

6. De ouders worden betrokken bij het kindercentrum en worden in het belang van pedagogische kwaliteit 

aangemoedigd hun kinderen minstens vier dezelfde dagdelen per week te brengen. 

7. Alle kinderen wordt gedurende de dag een ontwikkelingsgericht programma aangeboden. De opvangtijden 

worden naar gelang de behoeften van de ouders aangeboden. 

8. Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Elk kind heeft recht op verzorging door de moeder en vader in het 

eerste jaar. 

9. Er komt een minister voor Kind en Gezin die verantwoordelijk is voor alle financiën en regelgeving rondom 

kinderen. 

10.  Door de huidige financiële middelen voor kind regelingen samen te voegen kunnen kindcentra efficiënter en 

effectiever worden gerealiseerd. 


