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Blijf kiezen voor kinderen 
 

Bijeenkomst over de resultaten van Kies nu voor Kinderen en de agenda van de toekomst 
Maandag 27 januari 2014, New Babylon Meeting Center in Den Haag 
 
Dagvoorzitter: Serv Vinders, adviseur Kies nu voor kinderen 
Sprekers:  Patrick Banis, bestuurslid Het kinderopvangfonds 
  Willem Adema, senior economist OECD (OESO) 
  Lisa Jordan, directeur Bernard van Leer Foundation 
  Gijs van Rozendaal, directeur Het Kinderopvangfonds 
   
Tijdens deze laatste bijeenkomst van Kies nu voor Kinderen is stilgestaan bij de behaalde resultaten 
na alle gezamenlijke inspanningen. Zowel deskundigen uit de sector, beleidsmakers als politici 
vertellen over behaalde resultaten, (internationale) ontwikkelingen, hun visie op kinderopvang voor 
de toekomst en wat daarvoor nodig is. Patrick Banis van Het Kinderopvangfonds doet de aftrap en 
schetst kort de situatie in Nederland. Hij gaat daarbij in op wat er vooraf ging aan Kies nu voor 
Kinderen, wat er aan werk is verzet en met welke resultaten? 
 

Wat vooraf ging? 
Banis: ‘Kenmerkend voor Nederland is het opsplitsen van de omgeving van het kind in een thuis (de 
privésfeer) en de kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen en school. Bovendien is er vaak 
sprake van een breuk tussen de verschillende voorzieningen. Een situatie die tekortschiet, als je wilt 
dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor heb je juist doorlopende leerlijnen nodig 
én ouders die actief en gelijkwaardig betrokken worden bij de voorzieningen. Zowel goede 
medewerkers  als ouders spelen daarin een sleutelrol. Zij kunnen in interactie met de kinderen hen 
veel meer laten ontdekken en van elkaar laten leren. En medewerkers  hebben de taak een 
uitdagende omgeving te creëren en ouders deel laten uitmaken van de opvoeding in het centrum.’ 
 
Wat bracht Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation tot deze samenwerking? 
Banis: ‘Een belangrijke aanleiding was de Nederlandse focus die van oudsher op kinderopvang als 
arbeidsmarktinstrument ligt. De ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van de opvang spelen  in 
deze visie geen enkele rol. Deze zienswijze leidde al bij Rutte I tot bezuinigingen op de vergoedingen. 
Met alle gevolgen van dien. Het in 2011 verschenen rapport Gunning naar aanleiding van de 
zedenzaak in een Amsterdamse kinderopvang benadrukte juist het belang van kwaliteit in de opvang.  
De Bernard van Leer  Foundation in Nederland richtte zich op dat moment met een aantal projecten 
al op early learning. Een van de resultaten was het boek Opstap naar de Samenleving; 13 
wetenschappers aan het woord over sociale inclusie en diversiteit (0-7 jaar), met aanbevelingen 
bedoeld voor de politiek. Deze ontwikkelingen resulteerden in het Malthusberaad, waar een 
werkgroep Kwaliteit en een werkgroep Stelsel zich over de toekomst van de kinderopvang buigen.’ 
 

Basisvoorziening voor alle kinderen 
‘De vraag was: hoe nu verder te gaan? Hoe kan de politiek overtuigd worden van het belang om juist 
meer te investeren in kwalitatief goede kinderopvang in plaats van bezuinigen. Jonge kinderen zijn 
immers de toekomst. Dankzij de val van het kabinet Rutte I zagen beide organisaties hun kans: dit 
was de gelegenheid bij uitstek om invloed uit te oefenen op het nieuwe regeerakkoord. Ze sloegen 
vervolgens de handen ineen en stelden een Manifest Kies nu voor Kinderen op. Belangrijkste doel van 
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de campagne was een hogere ambitie voor kinderopvang. En daarbij de ontwikkeling vanuit het 
perspectief van het jonge kind zo goed mogelijk verankerd te krijgen in het regeerakkoord. Zodat 
kinderopvang niet langer alleen als een arbeidsmarktinstrument wordt gezien, maar ook als een 
pedagogisch instrument. Een basisvoorzieningen voor alle kinderen, een die overigens niet gratis 
hoeft te zijn.’ 
 

Erkenning voor ontwikkeling 
‘Terugkijkend is er veel werk verzet. Er zijn gesprekken gevoerd met Kamerleden, ministeries en 
wethouders en politieke partijen over onderwerpen als de integratie van VVE, kinderopvang en 
school, over dagarrangementen en kindercentra. Vervolgens zijn alle plannen doorberekend door 
SEO. Ook andere partijen werkten mee aan deze lobby, zoals BOINK en de brancheorganisatie 
Kinderopvang. Er zijn seminars en congressen georganiseerd met sprekers, zoals Professor Maurice 
Crul en Professor Edward Melhuish. Er kwam een brede discussie op gang over de functie van 
kinderopvang: namelijk goed voor de arbeidsmarkt én goed voor de ontwikkeling van kinderen én 
goed voor de economie van later. En de algemene pers en vakpers besteedden regelmatig aandacht 
het onderwerp.’ 
 
‘Een eerste concreet resultaat was de Peuterbrief van Asscher en Dekker met daarin voor het eerst 
de erkenning van de ontwikkelingsfunctie van kinderopvang. En bovendien een reservering van extra 
geld voor kinderopvang 2014 (€ 175 miljoen). Ook kwam er aandacht voor uitbreiding van het 
ouderschapsverlof (van vaders). 
De intensieve campagne is afgerond. De resultaten van de samenwerking zijn goed zichtbaar in het 
uiteindelijke akkoord. Resultaten die overigens niet alleen zijn bereikt door Kies nu voor Kinderen, 
maar ook door de inzet van andere partijen. Waarvoor dank!’ 
 

Internationaal bekeken 
Nederland staat natuurlijk niet alleen in deze vraagstukken. Kies nu voor Kinderen wil de Nederlandse 
situatie daarom ook bekijken in een internationaal perspectief. Deze keer vertelt Willem Adema, 
werkzaam als senior economist bij de OECD in Parijs, over de Nederlandse situatie in vergelijking tot 
andere Europese landen. Hij gaat daarbij in op de doelstellingen van kinderopvang en familiepolitiek 
voor een aantal landen en laat zien hoe die per land uiteenlopen. 
 

Waarom investeren? 
Adema: ‘In Nederland ligt zoals gezegd het accent op het arbeidsmarktperspectief. Nergens anders 
geldt dat zo sterk als in ons land. Maar er zijn meer redenen die publieke investeringen 
rechtvaardigen, die doorgaans niet strijdig zijn met elkaar. Terwijl in Nederland de combinatie van 
arbeid en zorg een belangrijk motief is (het ondersteunen van de arbeidsparticipatie van ouders met 
jonge kinderen, deels betaald door de werkgever), in de Noordelijke landen zoals Zweden en 
Denemarken, is emancipatie van vrouwen een belangrijke drijfveer. Al snel kwam daar de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen bij en werd na het invoeren van ouderschapsverlof ook hiervoor een 
systeem ontwikkeld. In Engeland gold het bestrijden van kinderarmoede als belangrijkste reden. En 
in landen als Japan en Korea waren demografische trends doorslaggevend, zoals het stimuleren van 
de bevolkingsgroei. (Geboortecijfer Japan/Korea circa 1,3 kind per vrouw, in Nederland is dit 
ongeveer 1,7 en in Frankrijk 2 per vrouw). Overigens zijn de werkdagen in Japan en Korea erg lang en 
is kinderopvang voor 10 tot 12 uur per dag niet uitzonderlijk. Ook in Nederland groeit nu de wens om 
de ontwikkeling van kinderen als motief naar voren brengen.’ 
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Enkele cijfers 
‘Ruim 10% van de publieke sociale uitgaven in Nederland (2009) gaat naar gezinnen met kinderen, 
bestemd voor kinderopvang, kinderbijslag en andere voorzieningen. Daarmee nemen we een 
gemiddelde positie in. Frankrijk besteedt met bijna 14% het hoogste percentage van de sociale 
uitgaven aan gezinnen, gevolgd door Denemarken, België en Zweden. De Verenigde Staten 
investeren met bijna 7%  van de sociale uitgaven het minst in gezinnen met kinderen, net als Italië 
(6%)en Spanje (7%).’ 
 
Publieke uitgaven gezinnen met kinderen, contanten, diensten, belastinguitgaven, %BBP, 2009  

 
‘Als je naar de Nederlandse publieke bestedingen over de gehele jeugdlevensloop kijkt, met daarin 
alle belastingmaatregelen en kosten van kinderopvang en onderwijs verrekend, zie je in de vroegste 
jaren een duidelijke terugval. Na de eerste drie tot vier maanden betaald zwangerschap- en 
bevallingsverlof ontstaat een gat dat gemiddeld aanhoudt tot kinderen ongeveer twee jaar oud zijn. 
Daarna neemt de omvang in bestedingen weer toe. Dit is in tegenspraak met het uitgangspunt dat je 
juist vroeg moet beginnen met investeren in jonge kinderen. Ook bij andere landen zie je een 
terugval in de uitgaven, maar minder sterk dan in Nederland. Dit gat zou je als er ruimte is voor meer 
investeringen moeten dichten.’ 
 
Publieke uitgaven t.b.v. gezinnen en onderwijs, % US$ PPP, 2009  

 
‘De participatiegraad in Nederland van kinderen tot zes jaar in de kinderopvang/basisonderwijs ligt 
op 80%, bijna 50% gaat voltijds (30 uur). In Denemarken en IJsland ligt dit getal veel hoger: In 
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Denemarken gaat bijna 90% naar de kinderopvang, waarvan het merendeel (80%) voltijds en in 
IJsland gaat het om meer dan 90%, waarvan slechts 15 % voltijds.’ 
 
‘De publieke uitgaven (% van BBP) zijn navenant: In Denemarken, IJsland en Zweden liggen de 
uitgaven veel hoger dan In Nederland en andere landen. Duitsland en Oostenrijk geven het minst 
publiek geld uit aan opvang.’ 
 
‘De kosten voor ouders zijn in ons land lager dan in het Verenigd Koninkrijk, maar hoger dan die in 
Denemarken. Voor alleenstaande ouders met een laag inkomen is de kinderopvang bij ons flink 
duurder dan bijvoorbeeld in Denemarken waar 50% van de alleenstaanden helemaal geen bijdrage 
levert in de kosten.’ 
 

Kinderopvang als beleidsinstrument 
‘OESO-rapporten laten zien dat kinderopvang een belangrijk beleidsinstrument is. Kinderopvang 
speelt bij vrouwen een doorslaggevende rol in de beslissing om te gaan werken. Publieke 
investeringen in ECEC (Early Childhood Education and Care) dragen daarmee bij aan een hogere 
geboortegraad en arbeidsparticipatie van vrouwen én reduceren de loonverschillen tussen mannen 
en vrouwen. Langdurig ouderschapsverlof en deeltijdwerk kunnen daarentegen leiden tot een groter 
verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen en de progressie van carrières weer 
reduceren. 
Gaan jonge kinderen naar een opvang van goede kwaliteit dan kan dat de cognitieve ontwikkeling 
van kinderen bevorderen. Hierbij blijken de effecten het sterkst te zijn voor kinderen uit “kwetsbare 
gezinnen”. Alle reden dus om meer te investeren in vroege opvang voor kinderen uit deze groep.’ 
 
‘De PISA-resultaten (2012) laten zien dat Nederlandse kinderen goed scoren op taal- en 
rekenvaardigheden, boven het OESO-gemiddelde. Over het algemeen blijkt dat de vaardigheden van 
kinderen die opvang hebben gehad beter zijn dan die van kinderen die geen opvang hebben genoten. 
Een opvallend verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld Denemarken is het effect op 
kinderarmoede. In ons land maakt vooral de middenklasse gebruik van opvang. In Denemarken 
maken gezinnen met een laag inkomen op grote schaal gebruik van opvang omdat deze gratis is. Dit 
leidt tot een verlaging van de kinderarmoede bij onze Noorderburen. Een effect dat bij ons en in het 
Verenigd Koninkrijk minder aanwezig is.’ 
Omvang van de beroepsbevolking, 1000 personen (40 uur per week), projectie 2011-2030 
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‘Er valt ook een effect te verwachten op de omvang van de beroepsbevolking in de toekomst. Als het 
aantal gewerkte uren blijft zoals het nu is, krijgen Nederland en Japan te maken met een krimpende 
beroepsbevolking. Als het aantal werkende vrouwen de komende jaren toeneemt, blijft de omvang 
van de beroepsbevolking gelijk. De grootste winst ontstaat als vrouwen net zoveel uren gaan werken 
als mannen.  Nog een reden waarom investeren in kinderopvang van belang is.’ 
 

Verschillen in gezinspolitiek 
‘Over het algemeen gesteld zal gezinspolitiek meer moeten doen met minder. Maar de 
hervormingspakketten verschillen per land: 
Frankrijk: had oorspronkelijk geen goed kinderopvangsysteem, maar loste de opvang tot en met drie 
jaar in privékring op. Geeft nu een belastingvoordeel in de vorm van een lager Quotient Familial met 
name gericht op de lagere inkomens, de inkomensafhankelijke uitkeringen gaan omhoog en er 
komen meer investeringen in kinderopvang (275.000 plaatsen extra in 5 jaar bij crèches, nounous en 
maternelles). 
Duitsland: introduceert een kinderopvanggarantie en geeft Betreuungsgeld aan ouders die geen 
gebruik maken van de opvang. Nadeel is dat vooral gezinnen met een laag inkomen dat geld kunnen 
gebruiken en dus liever geld hebben dan gebruik maken van opvang. Een tegengesteld effect dus. 
Nederland: voert kortingen door op de kinderbijslag en kinderopvang en het belastingvoordeel van 
ouderschapsverlof wordt afgeschaft. Ons land gaat daarmee in tegen de trend in Europa. 
Verenigd koninkrijk: kinderbijslag is hier volledig inkomensafhankelijk; het inkomen uit een uitkering 
is gelimiteerd tot GBP 500 per week, maar de free 15-hours kinderopvang per week geldt voor ieder 
kind en wordt zelfs uitgebreid tot de groep tweejarigen.’ 
 

Meer investeren in jonge kinderen 
Adema sluit zijn verhaal af met een pleidooi voor meer investeren in opvang van jonge kinderen in 
kwetsbare gezinnen. ‘Dat levert de grootste winst op, terwijl nu vooral de middeninkomens van de 
opvang profiteren. Cruciaal daarbij is meer aandacht voor de kwaliteit van opvang en het effect op de 
ontwikkeling van kinderen, zodat het debat niet langer alleen over de arbeidsparticipatie van 
vrouwen gaat. Ook zou Nederland de opvang meer kunnen integreren binnen het spectrum van 
arbeid, zorg en onderwijs, als onderdeel van een samenhangende gezinspolitiek. Momenteel werkt 
de OESO aan kwaliteitsindicatoren voor de sector. Bovendien vallen we met ons korte 
bevallingsverlof internationaal gezien flink uit de toon met als gevolg een gat in de kindinvestering 
voor kinderen tussen de 4 maanden en 2 jaar.’ 
 

Vaardigheden voorop 
Lisa Jordan, directeur Bernard van Leer Foundation, brengt een heel andere invalshoek naar voren: 
de eisen die de 21e eeuw stelt aan de vaardigheden van kinderen en volwassenen. 
Jordan: ‘De campagne Kies nu voor Kinderen heeft bijgedragen aan een betere start voor kinderen in 
Nederland. Voor het eerst is er serieus aandacht voor de ontwikkeling van Nederlandse kinderen. 
Meer kinderen, ook van niet werkende ouders, krijgen de kans om naar de kinderopvang te gaan.  
Er komt meer integratie van voorzieningen en daarmee een hogere kwaliteit en een betere 
leeromgeving, zodat kinderen meer van elkaar kunnen leren. En met de uitbreiding van het 
vaderschapsverlof met drie dagen onbetaald is - hoewel een kleine stap - meer aandacht voor vaders 
gekomen en hun rol. ‘ 
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Bedrijven betrekken 
‘Maar de Bernard van Leer Foundation wil verder gaan. Het is essentieel dat heel Nederland zich 
bewust wordt van het belang van de eerste jaren. Niet alleen voor het kind, maar ook voor 
Nederland. Daarom zoekt de stichting contact met het bedrijfsleven, zoals IBM, Microsoft, Price 
Waterhouse Coopers etc. Want ook voor het bedrijfsleven is het belangrijk dat kinderen zich 
optimaal ontwikkelen. Veel bedrijven klagen over de kwaliteit van werknemers.  Ze hebben niet de 
juiste vaardigheden voor de banen die beschikbaar zijn. Zo toont een onderzoek van de OECD in 2013 
aan dat minder dan tien procent van de volwassenen in OECD- landen de vaardigheden en kennis 
heeft die nodig zijn voor het oplossen van problemen op hun werkterrein; de vaardigheden van de 
21e eeuw.’ 
 
 ‘Om welke vaardigheden gaat het hier? Jordan doelt op: samenwerking,  kennisverwerving, 
probleemoplossend vermogen, innovatie, zelfregulatie en effectief communiceren. De capaciteit om 
meerdere opeenvolgende instructies uit te voeren, te focussen, zich aan te passen, 
probleemoplossend te handelen, langetermijnopdrachten uit te voeren, het werken in teams, het 
werken aan doelen, snel aanpassen en kritisch denken: dit zijn allemaal vaardigheden die volgens 
werkgevers ontbreken en dringend nodig zijn in de 21e eeuw. Creativiteit is een andere vaardigheid 
die ontbreekt. Hier niet te verwarren met talent, maat de capaciteit om originele ideeën te 
onderzoeken en ontdekken.’ 
 

Concurrerend: nu en in de toekomst 
‘De neurowetenschap heeft ons geleerd dat de basis voor deze vaardigheden in de eerste 
levensjaren wordt gelegd. In die eerste fase worden onze hersenen gevormd. Juist dan kunnen 
executieve functies het beste ondersteund en ontwikkeld worden, tot een kind oud genoeg is om 
naar school te gaan. Deze wetenschap is echter nog geen gemeengoed: de meeste ouders, bedrijven 
en beleidsmakers weten dit niet. En zolang dit onbekend blijft, heeft dat gevolgen voor de 
economische positie van Nederland.’ 
 
‘Wil Nederland een economische competitief land blijven met sterke multinationals en met 
kwalitatief goede Nederlandse werknemers? Dan moeten deze vaardigheden al op jonge leeftijd 
gevoed worden met behulp van goed ontwikkelde programma’s voor jonge kinderen. Bedrijven 
kunnen daar zelf een bijdragen aan leveren door hun eigen werknemers te steunen om betere 
ouders te zijn, door zelf het belang van de vroege ontwikkeling van kinderen te benoemen en door te 
investeren in de volgende generatie. De resultaten zijn direct zichtbaar. Het tijdschrift The Economist 
laat zien dat investeren in jonge kinderen loont: het versterkt de loyaliteit van de werknemers en 
vergroot hun productiviteit. De Bernard van Leer Foundation gaat daarom door met het investeren in 
programma’s op het gebied van early learning. En met het verspreiden van deze boodschap. Zowel in 
Den Haag als bij bedrijven. Voor vaardigheden die nu en in de toekomst van belang zijn voor 
Nederland.’ 
 

Plannen voor de toekomst 
Hoe nu verder? Volgens Gijs van Rozendaal, voorzitter van Het Kinderopvangfonds, zijn de grenzen 
van ons systeem bereikt. Van Rozendaal: ‘Binnenkort onderzoeken we de mogelijkheden van een 
nieuwe samenwerking. Het huidige systeem mist samenhang en structuur. Het is in feite niet meer 
dan een onsamenhangend geheel van losse maatregelen, van VVE tot verlengde schooldag, van 
school tot kinderopvang en peuterspeelzaal. Daarnaast wordt de Wet kinderopvang afhankelijk 
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gesteld van de conjunctuur, omdat opvang van kinderen primair als arbeidsmarktinstrument wordt 
gezien. In de praktijk betekent dit dat peuterspeelzalen (gemeenten) en kinderopvang de klappen 
moeten opvangen van de marktwerking in de conjunctuur. Bovendien is er geen sprake van 
samenhang met het Primair Onderwijs en de gehele pedagogische infrastructuur. Kortom, het 
ontbreekt aan een visie op het economisch belang van investeren in kinderen voor onze 
kenniseconomie (WRR). Toch is wel degelijk een stap voorwaarts gezet. Hij liet even op zich wachten, 
maar de brief van Asscher en Dekker noemt voor het eerst de pedagogische meerwaarde van 
kinderopvang. Niet langer geldt alleen arbeidsparticipatie als motief, maar ook de ontwikkeling van 
het kind. En dat is toch een heuse -  hoewel minimale - trendbreuk.’ 
 

Regiegroep als aanjager 
‘Vier partijen sloegen daarom de handen ineen om na te denken over hoe nu verder te gaan: 

 Een kopgroep van wethouders: delen een professionele woede over het ontbreken van enige 
samenhang. Elke wethouder heeft in zijn eigen gemeente al veel geïnvesteerd in stimuleren 
van locale samenhang. Maar het ontbreekt hen aan doorzettingsmacht: door bezuinigingen 
dreigt de kinderopvang aan de onderkant weg te vallen. 

 KIK – Kindwijzer organisaties: willen naar een Wet op de Primaire Ontwikkeling. Daarbij zou 
elk kind recht moeten hebben op een ontwikkelrecht voor minimaal vier dagdelen. Door 
opvang in communities voor kinderen; de kindercampus waar het kind centraal staat en het 
organisatiebelang van de opvang ondergeschikt is aan die van het kind. Dit initiatief wordt 
naar andere kinderopvangorganisaties uitgebreid. 

 Pettelaargroep: streeft naar invoering van één instituut, dat onder leiding van een 
geïntegreerd toezichtkader het hele jaar open is en aandacht biedt aan alle talenten. 
Medewerkers dienen meervoudig inzetbaar te zijn en alle ruimten geschikt voor 
multifunctioneel gebruik. 

 Het Kinderopvangfonds: wil moderne voorzieningen voor kinderen in de vorm van 
kindcentra. Deze werkwijze vereist veranderingen op drie niveaus; de pedagogische praktijk 
(PACT) op de werkvloer, de locale voorzieningen en het stelsel. Het fonds was al actief met 
projecten als Andere Tijden en Taskforce Kinderopvang / Onderwijs de stip op de horizon van 
Kindcentra. Ook stelde Het Kinderopvangfonds  het Malthusberaad in, een denktank voor 
een ander stelsel. 

 
Deze partijen vormen een regiegroep, die gezamenlijk een visie op de toekomst willen ontwikkelen,  
de praktijk gaan aanjagen, kennisdelen en discussie stimuleren binnen thematische werkgroepen.’ 
 

Dutch design 
‘Waar willen we naartoe? Ons uitgangspunt is het kind. We willen naar een ontwikkelrecht voor 
kinderen, waarbij elk kind telt. Deze ontwikkeling kan het beste plaatsvinden in één samenhangende 
pedagogische infrastructuur voor alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.  
De bestaande praktijk is een ander belangrijk uitgangspunt. De praktijk voedt het beleid, waarbij de 
koplopers de motor zijn in de praktijk. We willen niet institutionaliseren, maar wel mensen met 
elkaar verbinden die er in de praktijk mee aan de slag gaan. En lokale initiatieven stimuleren en 
kennisdeling hierover.  
Uiteindelijk willen we toe naar een Wet op de Primaire Ontwikkeling (WPO). Het ontwikkelen van 
een nieuw stelsel, door het verbinden van het arbeidsmarktinstrument én kindontwikkeling. Maar 
ook met de emancipatoire doelstellingen en het vergroten van de participatie van mannen in de 
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opvoeding. Daarbij sluiten we aan op Nederland Kennisland met vragen als: hoe organiseer je 
talentontwikkeling en waar ligt experimenteerruimte? Voortbouwen op wat we hebben: ons eigen 
Dutch Design.’ 
 
 

Forumdiscussie 
 
Met de brief van Asscher en Dekker als uitgangspunt gaat een panel van politici en deskundigen uit 
de sector met elkaar in discussie over nut en noodzaak van meer investeren in de kwaliteit van 
opvang en meer samenhang met het onderwijs. Het forum bestaat uit: 

 Peter Notten, directeur bestuurder Korein groep en lid van de koplopergroep kinderopvang 

 Dré van Dongen, projectdirecteur kwaliteitsverbetering VVE 

 Ockje Tellegen, VVD-fractie Tweede Kamer 

 Keklik Yücel, PvdA-fractie Tweede Kamer 

 Steven van Weijenberg, D66-fractie Tweede Kamer 
 
Keklik Yücel (PvdA) reageert als eerste en zegt blij te zijn dat de brief van Asscher en Dekker er ligt. 
‘Het duurde even voordat er voldoende draagvlak was, maar in het najaar is toch een akkoord 
ontstaan. Daarmee zijn de contouren geschetst en is een eerste stap gezet naar meer pedagogische 
kwaliteit, een verbinding met het onderwijs en meer nadruk op de ontwikkelfunctie van opvang. Dit 
staat ook in het regeerakkoord beschreven. Je zou daar een hele grote stap in kunnen maken, maar 
ik beschouw deze brief als een eerste kleinere pas. Onze ambitie gaat veel verder. Uiteindelijk moet 
kinderopvang een basisvoorziening worden. Nu is dat nog een vergezicht. Als ouders kinderen 
krijgen, dient de kwaliteit zodanig onbetwist te zijn, dat ouders geen schuldgevoel krijgen als hun 
kind meer dan drie dagen naar de opvang gaat. Sterker nog: de kwaliteit moet zodanig worden dat je 
kind thuishouden eerder reden voor schuldgevoel is.’ 
 
Steven van Weijenberg (D66) verwijst naar een notitie van D66 Kiezen voor Kwaliteit waarin niet 
opvang maar kindontwikkeling centraal staat, uitgaande van een leerlijn voor kinderen van 2-12 jaar. 
‘Nog niet zolang geleden lag ook bij D66 de focus op arbeidsparticipatie; de verschuiving van het 
perspectief naar kindontwikkeling is van recent. Natuurlijk wisten we dat kwaliteit belangrijk was, 
maar dat het minstens zo belangrijk is als opvang en arbeidsparticipatie, is ook voor ons een nieuw 
inzicht. Over de brief van Asscher en Dekker heb ik een dubbel gevoel: enerzijds ben ik enthousiast, 
want het beschrijft een perspectief van een aanbod, een leerlijn, en een einde aan de segregatie 
tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Ik ben echter nog niet overtuigd van de effecten van de 
daarin beschreven acties. Sterker nog, ik vrees eerder dat de voorstellen de segregatie juist vergroten 
in plaats van verkleinen. Wat ons betreft moeten we het pragmatisch houden. Probeer elkaar te 
versterken, vanuit verschillende werkwijzen, samen zoeken naar de beste manier. En de kosten gaan 
voor de baat uit. Er begint consensus te ontstaan waar we naartoe moeten. Maar de weg ernaartoe 
is nog lang en bumpy.’ 
 
Ockje Tellegen (VVD) is er niet van overtuigd dat er een basisvoorziening moet komen. Ze benadrukt 
dat opvang niet los moet worden gezien van arbeidsmarktparticipatie. ‘Als je de prikkel om te gaan 
werken eruit haalt, krijgen we te maken met een krimpende beroepsbevolking. De VVD heeft echt 
een andere opvatting. We zijn wel blij met de brief die er ligt. Hij gaat misschien niet ver genoeg, 
gezien de ambitie van de aanwezige partijen. Maar de brief is wel een stap vooruit naar meer 
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eenheid in plaats van het zigzagbeleid van de afgelopen jaren. Het is een nobel streven om de 
kwaliteit van al die verschillende soorten opvang naar een hoger plan te tillen. We zijn overigens 
geen tegenstander van fors investeren in kinderen met een achterstand. Meteen ingrijpen is ons 
devies om verdere achterstand te voorkomen. Maar het gaat ons te ver om te zeggen dat alle 
kinderen in aanmerking moeten komen.’ 
 
Dré van Dongen was tot een half jaar geleden projectleider VVE bij de Onderwijsinspectie. Nu is hij 
als zelfstandig specialist bij dit onderwerp betrokken. ‘Ik verwacht dat over 5-6 jaar geen VVE meer 
nodig is. Ik hoop dat wat nu VVE in groep 1 en 2 is, tegen die tijd onderdeel uitmaakt van het regulier 
– passend - onderwijs. Kenmerk van passend onderwijs is, dat de extra steun die kinderen nodig 
hebben er is, ook voor kinderen die achterstand hebben. De sleutel voor passend onderwijs is: of de 
medewerkers geleerd hebben om goed naar de kinderen te kijken en in staat zijn het niveau en de 
behoeften van kinderen in te schatten. Dat geldt ook voor de kinderopvang. Overigens hoeven niet 
alle pedagogische medewerkers hetzelfde niveau te hebben. We moeten toe naar een onderscheid 
tussen medewerkers die vooral een verzorgende rol hebben en medewerkers die in de primaire lijn 
werken en daar extra hulp kunnen bieden en mensen die als het ware een soort vangnet kunnen 
vormen. Dat probeer ik nu van de grond te krijgen bij een aantal gemeenten: een leuke maar niet 
makkelijke taak. Wat mij betreft is de kwaliteit van pedagogische medewerkers en leerkrachten voor 
80% bepalend voor een goede ontwikkeling van het kind. Je moet vooral kijken naar kinderen die een 
achterstand hebben: die moeten goed worden geholpen en gevolgd. Het geld moet gaan naar die 
kinderen die het nodig hebben.’ 
 
De vraag aan Peter Notten is: Wat bedoelen jullie met de Wet Primaire Ontwikkeling (WPO) en hoe 
verhoudt deze zich tot de kinderopvangsector die deels maatschappelijk georganiseerd is en voor 
een deel commercieel? Notten: ‘De Wet Kinderopvang en de Wet Primair Onderwijs zouden 
vervangen moeten worden door de WPO. Waarom? We hebben dagelijks te maken met de praktijk 
van de kinderopvang. We werken binnen de wettelijke structuur die uitgaat van opvang als 
arbeidsmarktinstrument, maar met een focus op de pedagogische kwaliteit. En dat wringt. Het is niet 
zo dat bij een krimpende arbeidsmarkt, kinderen weer thuis moeten blijven. Opvang hoort niet 
afhankelijk te zijn van schommelingen op de arbeidsmarkt. Overigens is opvang niet beter dan thuis: 
we zoeken vooral naar een samenhang tussen thuis, kinderopvang en onderwijs. In plaats van de nu 
gescheiden systemen onderwijs en opvang. 
In het buitenland is de ambitie voor kinderopvang veel hoger dan in Nederland. De kinderen worden 
daar voorbereid op meer zelfstandigheid en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Als 
wij dat ook willen, vraagt dat om een passende vorm van kinderontwikkeling. Voor getalenteerde 
maar ook voor minder getalenteerde kinderen. En meer investeren in pedagogische kwaliteit. Dat is 
het uitgangspunt van de WPO. 
Er is een koplopergroep van wethouders, die samen met de Pettelaargroep, met bestuurders uit de 
kinderopvang en  met partners als jeugdzorg en welzijn en de gezondheidzorg dagelijkse 
praktijkervaring hebben en tijd en energie willen stoppen in een betere kwaliteit en 
kindontwikkeling. Tot nu toe is kwaliteit nog vastgelegd in de regelgeving van de GGD. Daarom zijn 
we blij met de initiatieven die er liggen. Het is nu zaak een vervolgstap te maken.’ 
 
Wat zou de eerstvolgende concrete stap moeten zijn? 
Yücel: ‘We hebben het over de ontwikkeling van het kind, maar ik mis de inbreng van een hoogleraar 
Pedagogie en Ontwikkelkunde van het jonge kind. Die zouden meer nadrukkelijk betrokken moeten 
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zijn.’ De zaal reageert: volgens aanwezigen zijn wel degelijk hoogleraren betrokken, onder meer in de 
werkgroepen die gepland staan.  
De eerste stap volgens Van Weijenberg betreft de dreigende groeiende segregatie. ‘Het zijn vooral 
kinderen van tweeverdieners die gebruik maken van opvang, gezien alle normen die daarvoor 
gelden. En kwetsbare kinderen in achterstandswijken of van ouders die niet werken of waarvan maar 
een ouder werkt gaan naar peuterspeelzaal. Ik zou toe willen naar een systeem van 4 dagdelen 
beschikbaar voor alle kinderen. Daar mogen ouders die het kunnen voor betalen. Dan groeien die 
groepen kinderen naar elkaar toe.’ 
Tellegen wil heel duidelijk zijn: ‘In ieder kind met een achterstand moet worden geïnvesteerd, maar 
niet in alle kinderen. We beogen harmonisering. In Zeeland bijvoorbeeld zie je hoe het ook kan. Daar 
werkt een kinderopvangondernemer samen met het lager onderwijs en voorziet in veel dagverblijven 
door heel Zeeland. En de gemeente ondersteunt dit op positieve wijze. Daar vallen geen kinderen die 
het nodig hebben buiten de boot. Laat dit een voorbeeld zijn van hoe het ook kan. We zien niets in 
het voorstel van D66 om naar een alles-in-een-school te gaan: wordt het dan uiteindelijk allemaal 
onderwijs? Gaat het primair onderwijs dan ook over de opvangondernemer? Dat lijkt ons niet 
wenselijk.’ 
 
Is een stelselwijziging nodig? Is een WPO noodzakelijk? 
Van Dongen: ‘Er gaat veel tijd en energie zitten in de discussie over een stelselwijziging. Maar wat 
centraal moet staan ongeacht welk stelsel je hebt: de pedagogische en didactische kwaliteit van de 
leerkracht en leidsters die er werken. Met name op het VVE. Het stelsel is in feite maar een 
hulpmiddel om ervoor te zorgen dat kinderen aan hun trekken komen.’ 
Notten: ‘In de praktijk lopen we tegen de grenzen aan van mogelijkheden tot verdere samenwerking. 
De inspectie handhaaft op basis van de regelgeving, zodat mooie nieuwe initiatieven niet van de 
grond kunnen komen. Regels gaan nu boven het belang van het kind. We zoeken bestuurders die de 
moed hebben om daar verandering in te brengen met een WPO.’ 
Tellegen: ‘Er gaat veel geld naar VVE, dat moeten we kunnen verantwoorden. Het geld moet bij die 
kinderen komen die het nodig hebben. Het is daarom aan ons om de VVE te betrekken in de 
kwaliteitsslag voor het hele stelsel.’ 
 
René Peters, wethouder gemeente Almere: ‘Stelsels passen zich uiteindelijk aan aan de 
werkelijkheid. Het is goed om uit te gaan van de praktijk, want daar gebeurt al veel. Vorige week 
heeft een meerderheid van de Almeerse raad ingestemd met het overhevelen van het totale 
peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang, zowel voor kinderen van ouders die werken als die van 
niet-werkende ouders. Dat is echt een revolutie, die  de komende jaren geëffectueerd moet worden. 
Een andere opmerking: De wetenschap is buitengewoon belangrijk. Er komt een expertisecentrum 
voor het jonge kind. Voorlopig alleen voor Almere, maar ik hoop dat ook andere partijen zich hier 
financieel bij aansluiten. Daar is ook een aantal hoogleraren bij betrokken. Doel: de kwaliteit van de 
ontwikkeling van het jonge kind. 
En tot slot: als het gaat om ontwikkeling, zorg dan dat je 10-20% besteedt aan de ontwikkeling van je 
medewerkers en niet-kindgebonden uren.’ 
 
Gjalt Jellesma (Boink): ‘Voor ons geldt: VVE weg ermee:  zorg ervoor dat het geïntegreerd wordt in de 
kinderopvang met goedgeschoolde medewerkers. Een ander punt: er ontstaat een onacceptabel 
verschil in kwaliteit van opvang tussen gemeenten onderling. Gemeenten zouden eerlijk moeten zijn: 
peuterspeelzalen worden gewoon wegbezuinigd. Ik mis vooral de focus op inhoud. In Almere zien we 
hoopgevende ontwikkelingen met het expertisecentrum, en dat geldt ook voor Eindhoven. 
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Rotterdam bijvoorbeeld biedt vooral structuur,maar weinig inhoud. Expertise wordt in Rotterdam 
volstrekt genegeerd. En de vraag is: welke invloed kunnen ouders van kinderen met een achterstand 
uitoefenen op de kwaliteit van de opvang?’ 
 
Volgens Yücel geeft Jellesma precies aan wat de volgende stap zou moeten zijn: ‘De kwaliteit is nu 
vooral afhankelijk van lokale initiatieven. Laat daarom de goede voorbeelden leidend zijn voor de 
verdere ontwikkeling van kinderopvang. En laat ons als politiek helpen bij het zetten van de 
vervolgstappen.’ 
Van Weijenberg: ‘De verandering zal in de eerste plaats van onderaf moeten komen. Laten we dus 
niet een nieuwe blauwdruk maken, maar vooral leren van de Eindhovense en Almeerse oplossingen.’ 
 
Serv Vinders dankt de sprekers voor hun boeiende bijdrage aan deze bijeenkomst en alle aanwezigen 
voor hun steun aan Kies nu voor Kinderen. 
 
 
 
Verslag: Jacqueline van Reijsen, 3-2-2014  


