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Jaarverslag	  Kopgroep	  Wethouders	  voor	  Kindcentra	  2013	  
	  
De	  Kopgroep	  Wethouders	  voor	  Kindcentra	  is	  in	  het	  najaar	  van	  2010	  opgericht.	  In	  het	  daaraan	  voorafgaande	  
decennium	  zijn	  er	  zowel	  vanuit	  het	  veld	  als	  uit	  de	  politiek	  initiatieven	  genomen	  om	  tot	  een	  samenhangend	  stelsel	  
van	  kinderopvang,	  voor-‐,	  tussen-‐	  en	  naschoolse	  opvang,	  dagarrangementen	  en	  ontwikkelingsstimulering	  te	  
komen	  in	  samenwerking	  met	  het	  onderwijs	  en	  andere	  voorzieningen	  voor	  kinderen	  en	  ouders.	  Ondanks	  dat	  er	  
veelbelovende	  stappen	  werden	  gezet	  bleek	  dat	  het	  bestaande	  stelsel	  van	  voorzieningen	  niet	  voorzag	  in	  
mogelijkheden	  structurele	  knelpunten	  aan	  te	  pakken.	  Het	  kabinet	  Rutte	  I	  toonde	  weinig	  beleidsambities	  op	  dit	  
terrein.	  Op	  initiatief	  van	  het	  project	  Andere	  Tijden	  in	  onderwijs	  en	  opvang	  en	  de	  VNG	  is	  de	  kopgroep	  ‘Wethouders	  
voor	  kindcentra’	  opgericht.	  Het	  doel	  was	  een	  groep	  gemeenten	  te	  vormen	  die	  een	  nadrukkelijke	  
voorloperspositie	  kan	  innemen	  als	  het	  gaat	  om	  het	  creëren	  van	  sluitende	  voorzieningen	  voor	  kinderen.	  De	  
overkoepelende	  doelstelling	  was	  het	  versterken	  van	  de	  pedagogische	  infrastructuur,	  vergroting	  van	  de	  
mogelijkheden	  voor	  ouders	  en	  een	  inhoudelijke	  verbeterslag	  van	  onderwijs	  en	  opvang	  in	  gemeenten.	  Het	  
initiatief	  sloeg	  aan	  en	  inmiddels	  bestaat	  de	  kopgroep	  uit	  32	  leden.	  Na	  de	  val	  van	  het	  kabinet	  werd	  een	  tweede	  
doelstelling	  van	  de	  kopgroep	  het	  voorbereiden	  van	  de	  politieke	  lobby	  voor	  de	  volgende	  kabinetsperiode.	  Sinds	  de	  
oprichting	  is	  de	  kopgroep	  positief	  ontvangen	  en	  zij	  heeft	  zich	  op	  verschillende	  manieren	  ingezet.	  Regelmatig	  
dienen	  zich	  nieuwe	  enthousiaste	  deelnemers	  aan.	  Werkbezoeken	  aan	  één	  van	  de	  deelnemende	  gemeente	  
worden	  gecombineerd	  met	  uitwisseling	  van	  ervaringen	  en	  inhoudelijke	  verdieping.	  Naast	  actieve	  participatie	  is	  
het	  van	  belang	  dat	  de	  deelnemende	  gemeenten	  een	  voortrekkersrol	  vervullen,	  gekenmerkt	  door	  innovatieve	  
ideeën	  en	  initiatieven.	  Dit	  verslag	  biedt	  een	  overzicht	  van	  en	  een	  terugblik	  op	  de	  activiteiten	  van	  de	  Kopgroep	  
Wethouders	  voor	  Kindcentra	  die	  in	  2013	  hebben	  plaatsgevonden.	  	  
	  
Nieuwe	  leden	  van	  de	  kopgroep	  
In	  2013	  heeft	  de	  Kopgroep	  de	  volgende	  nieuwe	  leden	  verwelkomt:	  

 Wethouder	  Thea	  Koster	  -‐	  gemeente	  Leeuwarden	  
 Wethouder	  Ria	  van	  den	  Hamsvoord	  -‐	  gemeente	  Eersel	  
 Wethouder	  Peter	  Glasbeek	  -‐	  gemeente	  Harlingen	  	  	  	  	  
 Wethouder	  Ad	  Schenk	  -‐	  gemeente	  Borsele	  
 Wethouder	  Wiltrude	  Turnhout-‐van	  den	  Bosch	  -‐	  gemeente	  Den	  Helder	  
 Wethouder	  Marijke	  van	  Beukering	  -‐	  gemeente	  IJsselstein	  

	  
Bijeenkomsten	  
22	  maart:	  Jaarconferentie	  Kopgroep	  	  
Op	  22	  maart	  2013	  vond	  de	  jaarconferentie	  van	  de	  kopgroep	  Wethouders	  voor	  Kindcentra	  plaats	  bij	  de	  VNG	  in	  
Den	  Haag.	  Er	  is	  teruggeblikt	  op	  een	  succesvol	  lobbyjaar:	  de	  inzet	  van	  onder	  andere	  de	  kopgroep	  heeft	  ertoe	  geleid	  
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dat	  integrale	  kindcentra	  ook	  zijn	  weg	  naar	  het	  regeerakkoord	  heeft	  gevonden.	  Uit	  een	  rondgang	  bleek	  hoeveel	  
plannen	  er	  voor	  kindcentra	  leven;	  onder	  andere	  de	  gemeenten	  Langedijk,	  Harlingen,	  Den	  Haag,	  Middelburg	  en	  
Arnhem	  brachten	  interessante	  voorbeelden	  naar	  voren.	  Ondanks	  vele	  initiatieven	  en	  goede	  voorbeelden	  uit	  
gemeenten	  moet	  er	  nog	  veel	  gebeuren	  aan	  bestaande	  wet-‐	  en	  regelgeving	  om	  de	  IKC-‐ontwikkeling	  te	  
bevorderen.	  Wethouder	  Lenie	  Scholten	  vertelde	  de	  aanwezigen	  over	  het	  succesvolle	  SPIL-‐concept	  in	  Eindhoven	  
waar	  alle	  peuters	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  VVE	  voorzieningen.	  In	  vier	  afzonderlijke	  workshops	  zijn	  
verschillende	  aspecten	  verder	  uitgediept,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  samenwerking	  met	  kinderopvangorganisaties	  
schoolbesturen	  en	  het	  integreren	  van	  de	  zorgfunctie	  in	  kindcentra	  (Alert4You).	  	  
	  
Themabijeenkomst	  Klinkende	  Munt	  
Op	  13	  september	  kwam	  de	  kopgroep	  bijeen	  voor	  een	  themabijeenkomst	  over	  het	  rendement	  van	  
beleidsinvesteringen	  in	  de	  leeftijd	  0	  tot	  12	  jaar.	  Onderzoeker	  Paul	  Nota	  presenteerde	  de	  resultaten	  van	  zijn	  
onderzoek	  naar	  de	  resultaten	  van	  de	  inzet	  van	  Alert4You	  in	  drie	  gemeenten.	  De	  Alert4You	  methode	  heeft	  
betrekking	  op	  het	  inzetten	  van	  jeugdzorgexpertise	  in	  de	  kinderopvang,	  buitenschoolse	  opvang	  en	  het	  
basisonderwijs.	  De	  methode	  heeft	  als	  doel	  tijdig	  te	  signaleren	  en	  alert	  te	  reageren,	  en	  voorziet	  daarbij	  in	  
mogelijkheden	  tot	  het	  meten	  van	  rendement	  en	  monitoring.	  De	  insteek	  is	  ondersteuning	  van	  de	  professional	  die	  
voor	  de	  groep	  of	  klas	  staat.	  
	  
Werkbezoeken/studiereizen	  
Werkbezoek	  Langedijk	  
Op	  8	  november	  vond	  een	  werkbezoek	  plaats	  in	  de	  gemeente	  Langedijk.	  De	  gezamenlijke	  doelstelling	  van	  de	  
partners	  in	  Langedijk	  is	  om	  alle	  kinderen	  de	  beste	  ontwikkelingskansen	  te	  bieden;	  vanuit	  dit	  perspectief	  is	  er	  grote	  
bereidheid	  om	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  Het	  overleg	  vindt	  plaats	  binnen	  de	  Lokale	  Educatieve	  Agenda:	  het	  
initiatief	  komt	  van	  de	  scholen	  zelf,	  de	  gemeente	  zet	  in	  op	  de	  voorscholen	  en	  scholen	  die	  dit	  zelf	  willen.	  De	  
gemeente	  organiseert	  een	  pilot	  om	  de	  wensen,	  prioriteiten	  en	  behoeften	  zijn	  van	  scholen.	  De	  scholen	  stellen	  in	  
samenwerking	  met	  de	  voorscholen	  een	  visie	  en	  uitvoeringsplan	  op	  en	  leggen	  dit	  aan	  de	  gemeente	  voor.	  De	  
gemeente	  investeert	  in	  VVE	  en	  zorgt	  tijdens	  het	  proces	  voor	  de	  samenwerking	  en	  koppeling	  met	  andere	  
beleidsterreinen	  zoals	  sport,	  cultuur	  en	  welzijn.	  Sjaak	  Boon,	  extern	  procesmanager	  bij	  de	  harmonisatie	  van	  de	  
peuterspeelzalen	  en	  kinderopvang,	  gaf	  op	  basis	  van	  de	  ervaringen	  in	  Langedijk	  de	  aanwezigen	  een	  aantal	  
leerpunten	  mee.	  	  Een	  eerste	  verbetermogelijkheid	  is	  om	  eerst	  helderheid	  te	  krijgen	  over	  de	  financiële	  situatie,	  in	  
plaats	  van	  te	  starten	  met	  de	  inhoud.	  Gaandeweg	  het	  proces	  bleek	  namelijk	  dat	  de	  financiële	  situatie	  van	  de	  
peuterspeelzalen	  zorgelijk	  was.	  De	  gemeente	  kreeg	  te	  maken	  met	  een	  onverwachte	  bezuinigingsopdracht	  van	  1,8	  
miljoen	  	  met	  de	  opdracht	  reguliere	  voorzieningen	  niet	  te	  ontzien.	  Door	  deze	  omstandigheden	  werden	  de	  kosten	  
en	  risico’s	  voor	  het	  harmonisatieproces	  te	  groot.	  Ten	  tweede	  kan	  het	  goed	  zijn	  om	  de	  invulling	  van	  de	  bestuurlijke	  
en	  juridische	  status	  uit	  te	  stellen.	  Tenslotte	  is	  het	  van	  belang	  de	  rollen	  en	  taken	  tussentijds	  aan	  te	  scherpen	  en	  
goed	  verwachtingen	  uit	  te	  spreken.	  	  In	  de	  middag	  lichtte	  Hans	  Christiaanse	  het	  Expertisepunt	  
Ouderbetrokkenheid	  toe,	  een	  initiatief	  van	  het	  ministerie	  van	  OCW	  dat	  is	  gestart	  in	  januari	  2012.	  Zij	  organiseren	  
regionale	  startbijeenkomsten,	  doen	  peer	  reviews	  door	  het	  bezoeken	  van	  scholen	  en	  gemeenten	  en	  het	  
verzamelen	  van	  goede	  voorbeelden.	  Tot	  slot	  worden	  activiteiten	  met	  digitale	  media	  ondersteund.	  	  
Tips	  van	  gemeenten	  om	  ouderbetrokkenheid	  op	  de	  kaart	  te	  zetten:	  	  
-‐ Bij	  elk	  beleidsadvies	  een	  standaard	  kopje	  ‘Ouders’;	  
-‐ Vraag	  ouders	  hoe	  zij	  zelf	  betrokken	  willen	  worden;	  
-‐ Maak	  onder	  de	  LEA	  een	  aparte	  werkgroep	  ouderbetrokkenheid	  (schooldirecteuren,	  gemeenteambtenaar,	  

vertegenwoordiger	  ouders);	  
-‐ Onderscheid	  visie,	  doelen	  en	  activiteiten;	  
-‐ Kies	  voor	  verleiden	  en	  niet	  voor	  verplichten,	  benader	  ouderbetrokkenheid	  vanuit	  het	  positieve.	  
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Studiereis	  naar	  Zeeland	  en	  Gent	  
	  
Eind	  september	  vond	  de	  studiereis	  naar	  Zeeland	  en	  Gent	  plaats.	  In	  Middelburg	  in	  de	  wijk	  Griffioen	  was	  de	  
aanleiding	  voor	  het	  IKC	  initiatief	  het	  dalende	  leerlingenaantal	  op	  de	  openbare	  en	  christelijke	  basisschool	  	  
en	  de	  dreigende	  sluiting	  van	  de	  kinderopvang.	  De	  decentralisatie	  van	  de	  jeugdzorg	  is	  ook	  een	  belangrijke	  	  
factor	  in	  het	  initiatief.	  Ouders	  hebben	  bijgedragen	  aan	  een	  groot	  draagvlak	  voor	  het	  integreren	  van	  scholen	  
	  en	  voorzieningen.	  De	  schoolbesturen	  zijn	  over	  de	  drempel	  geholpen	  door	  de	  belangrijke	  stem	  van	  de	  ouders.	  	  
De	  ouders	  worden	  ook	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  invulling	  van	  het	  integraal	  kindcentrum.	  Wethouder	  Szarafinski	  
heeft	  vanuit	  de	  gemeente	  een	  faciliterende	  en	  verbindende	  rol	  op	  zich	  genomen.	  Het	  initiatief	  ligt	  duidelijk	  	  
bij	  de	  organisaties.	  Een	  succesfactor	  is	  het	  aanstellen	  van	  een	  procesmanager	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  
gemeente,	  schoolbesturen	  en	  kinderopvang.	  Het	  is	  nog	  niet	  gelukt	  een	  gemeentelijk	  beleidskader	  door	  de	  
gemeenteraad	  te	  laten	  accorderen.	  In	  de	  gemeente	  Borsele	  heeft	  men	  onderzoek	  laten	  doen	  naar	  de	  sociale	  
cohesie	  in	  Borsele	  door	  prof	  F.	  Thissen.	  Conclusie:	  de	  leefbaarheid	  wordt	  niet	  door	  de	  basisschool	  bepaald,	  wel	  
door	  de	  sociale	  voorzieningen	  in	  de	  
wijk,	  buurt	  of	  dorp.	  De	  gemeente	  
heeft	  samen	  met	  kinderopvang	  en	  
woningcorporatie	  een	  
Ontwikkelfonds	  IKC	  opgezet,	  
bedoeld	  om	  IKC-‐ontwikkeling	  te	  
stimuleren.	  De	  brede	  school	  bestond	  
voornamelijk	  uit	  gebouwen;	  daarna	  
volgde	  de	  inhoudelijke	  
samenwerking.	  Achteraf	  blijkt	  dat	  dit	  
beperkt	  is	  gelukt;	  er	  is	  veel	  
geïnvesteerd	  in	  huisvesting.	  	  Nu	  is	  de	  
opdracht	  tien	  brede	  scholen	  uit	  te	  
bouwen	  naar	  een	  IKC.	  Scholen	  
moeten	  het	  zelf	  als	  prioriteit	  zien,	  
anders	  werkt	  het	  niet.	  	  
Interessant	  was	  de	  presentatie	  van	  
Elly	  Brand,	  bestuurder	  van	  Kibeo	  (kinderopvang)	  en	  bestuurder	  van	  Omnischolen.	  Zij	  pleit	  voor	  het	  efficiënter	  
inzetten	  van	  zowel	  onderwijs	  als	  kinderopvangmiddelen.	  Het	  onderwijs	  kan	  hier	  ook	  nog	  wat	  leren	  van	  de	  
kinderopvang.	  Een	  ander	  interessant	  aspect	  is	  dat	  Kibeo	  buitenschoolse	  activiteiten	  aanbiedt	  voor	  kinderen	  met	  
en	  zonder	  kinderopvangtoeslag.	  De	  kinderopvang	  in	  Zeeland	  ondervindt	  de	  informele	  gastouderopvang	  als	  
belangrijkste	  concurrent.	  	  
Wethouder	  Lieftink	  van	  Terneuzen	  werkt	  nadrukkelijk	  samen	  met	  het	  bedrijfsleven.	  Het	  gaat	  om	  een	  
gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  om	  gemeenten	  leefbaar	  te	  houden.	  Gekozen	  is	  voor	  de	  fusie	  tot	  één	  
schoolbestuur	  die	  de	  verschillende	  denominaties	  bedient.	  Terneuzen	  heeft	  veel	  concurrentie	  van	  de	  scholen	  over	  
de	  grens	  in	  België.	  Kinderen	  krijgen	  daar	  vanaf	  2,5	  jaar	  gratis	  opvang	  en	  onderwijs.	  	  
	  
Gent	  	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  kinderopvang	  (0-‐3	  jaar)	  heeft	  de	  afgelopen	  decennia	  een	  zoektocht	  plaatsgevonden,	  waarbij	  
gebalanceerd	  werd	  tussen	  de	  economische,	  pedagogische	  en	  sociale	  functie	  van	  de	  kinderopvang.	  Vanaf	  2000	  
heeft	  de	  pedagogische	  functie	  meer	  aandacht	  gekregen	  en	  wordt	  ingezet	  op	  brede	  toegankelijkheid	  van	  de	  
kinderopvang.	  Dit	  heeft	  onder	  andere	  geleid	  tot	  buurtgerichte	  en	  flexibele	  kinderopvang	  voor	  kansarme	  ouders.	  
Ook	  is	  de	  zogenaamde	  20	  procentregeling	  ingevoerd:	  kinderopvang	  moet	  20	  procent	  van	  de	  populatie	  
voorbehouden	  aan	  kansarme	  ouders.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  de	  kinderopvang	  ingezet	  als	  middel	  van	  
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armoedebestrijding.	  Er	  wordt	  gewerkt	  door	  middel	  van	  een	  outreachende	  aanpak:	  stimuleren	  dat	  kansarme	  
ouders	  hun	  kind	  naar	  de	  kleuterschool	  brengen.	  Momenteel	  vindt	  een	  ontwikkeling	  plaats	  van	  recht	  naar	  plicht	  
op	  kleuteronderwijs.	  	  Ook	  vinden	  experimenten	  plaats	  met	  brede	  scholen:	  brede	  leef-‐	  en	  leeromgevingen	  waarbij	  
intensief	  wordt	  samengewerkt	  met	  partners.	  
Kleuteronderwijs	  vindt	  plaats	  van	  2,5	  tot	  6	  jaar.	  
Ongeveer	  50	  procent	  van	  de	  0-‐3	  jarigen	  neemt	  
deel	  aan	  de	  formele	  kinderopvang.	  Ongeveer	  
10	  procent	  vindt	  geen	  plaats	  voor	  hun	  kind,	  dat	  
zijn	  vooral	  migranten,	  kansarmen	  en	  
alleenstaande	  ouders.	  Uit	  observaties	  in	  het	  
kleuteronderwijs	  naar	  het	  welbevinden	  van	  
kinderen	  	  komt	  naar	  voren	  dat	  kinderen	  uit	  de	  
formele	  kinderopvang	  het	  makkelijker	  hebben	  
in	  het	  kleuteronderwijs;	  de	  overgang	  verloopt	  
soepeler.	  Dit	  heeft	  onder	  andere	  als	  oorzaak	  
dat	  wordt	  ingezet	  op	  een	  doorgaande	  lijn:	  er	  
vindt	  samenwerking	  plaats	  tussen	  kinderopvang	  
en	  kleuterschool,	  zodat	  kinderen	  in	  de	  
kinderopvang	  al	  wennen	  aan	  de	  kleuterschool.	  
Dit	  gebeurt	  onder	  andere	  door	  samen	  
activiteiten	  te	  organiseren.	  	  
Er	  wordt	  ingezet	  op	  professionalisering:	  er	  is	  
een	  speciale	  bachelor	  ingevoerd	  binnen	  het	  
onderwijs	  voor	  het	  kleuteronderwijs	  en	  
kinderverzorging.	  Ook	  worden	  
competentiesystemen	  geïmplementeerd.	  Er	  
vindt	  een	  discussie	  plaats	  over	  de	  
‘verschoolsing’	  van	  jonge	  kinderen:	  zorg	  kan	  ondergeschikt	  raken	  aan	  educatie,	  educatie	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  
verengd	  leren	  en	  de	  relatie	  met	  ouders	  en	  voorzieningen	  dreigt	  volgens	  sommige	  critici	  instrumenteel	  te	  worden.	  	  	  
	  
Politieke	  ontwikkelingen	  en	  strategie	  Kopgroep	  

 De	  kopgroep	  pleitte	  in	  de	  brief	  van	  17	  oktober	  2012	  aan	  de	  kabinetsinformateurs	  voor	  krachtig	  
sturingsinstrumentarium	  voor	  gemeenten	  en	  een	  gefaseerde	  zorgverantwoordelijkheid	  voor	  een	  
basisaanbod	  voor	  alle	  peuters.	  De	  crux	  zit	  in	  de	  financiering:	  alleen	  als	  het	  Rijk	  de	  gemeente	  een	  
evenredig	  deel	  van	  het	  kinderopvangtoeslagbudget	  ter	  beschikking	  stelt	  heeft	  de	  gemeente	  een	  
belangrijk	  sturingsmiddel	  in	  handen.	  De	  VNG	  heeft	  het	  standpunt	  van	  de	  kopgroep	  overgenomen	  in	  een	  
advies	  aan	  het	  Kabinet	  voor	  uitwerking	  van	  het	  voornemen	  in	  het	  regeerakkoord	  (brief	  van	  25	  april	  2013).	  
Vanwege	  het	  uitblijven	  van	  het	  voorgestelde	  bestuurlijk	  overleg	  en	  het	  naar	  buiten	  komen	  van	  een	  
concept	  voorstel	  van	  de	  bewindslieden	  heeft	  de	  VNG	  nogmaals	  haar	  zorgen	  geuit	  in	  een	  brief	  van	  20	  juni	  
2013.	  

 Minister	  Asscher	  was	  voornemens	  de	  peuterspeelzalen	  onder	  de	  werking	  van	  de	  
kinderopvangtoeslagenregeling	  te	  brengen	  voor	  werkende	  ouders.	  Voor	  de	  bekostiging	  hiervan	  wilde	  hij	  
via	  het	  gemeentefonds	  gemeentelijke	  budget	  voor	  de	  peuteropvang	  overhevelen	  naar	  het	  rijk.	  Een	  
beleidsbrief	  over	  de	  uitwerking	  van	  het	  Kabinetsvoornemen	  werd	  voor	  de	  zomervakantie	  aangekondigd.	  
Het	  bleek	  echter	  dat	  zowel	  de	  opvattingen	  van	  de	  coalitiepartijen	  als	  die	  van	  de	  betrokken	  
departementen	  OCW	  en	  SZW	  niet	  overeen	  kwamen.	  Toen	  bleek	  dat	  het	  beleidsproces	  stagneerde	  
hebben	  Het	  Kinderopvangfonds,	  de	  VNG/kopgroep	  wethouders,	  de	  PO-‐Raad	  en	  de	  MO-‐groep	  de	  handen	  
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ineen	  geslagen	  om	  een	  alternatief	  voorstel	  te	  maken.	  Ondanks	  verschillen	  is	  het	  initiatief	  succesvol	  
verlopen	  en	  is	  er	  een	  gezamenlijke	  brief	  met	  negen	  uitgangspunten	  naar	  de	  bewindslieden	  gestuurd.	  De	  
brancheorganisaties	  zijn	  het	  eens	  over	  de	  stip	  op	  de	  horizon	  ‘de	  integrale	  basisvoorziening	  voor	  alle	  
kinderen	  van	  0	  -‐	  12	  jaar’	  en	  de	  eerste	  stap,	  een	  basisaanbod	  voor	  alle	  peuters	  met	  een	  
zorgverantwoordelijkheid	  voor	  de	  gemeente.	  	  

 Op	  20	  november	  2012	  vond	  een	  bestuurlijk	  overleg	  tussen	  de	  minister,	  de	  staatssecretaris	  en	  de	  VNG	  
plaats.	  Hierbij	  waren	  wethouders	  Peeters	  en	  Oude	  Alink	  uit	  de	  kopgroep	  aanwezig.	  De	  VNG	  delegatie	  
heeft	  in	  het	  overleg	  aangegeven	  het	  eens	  te	  zijn	  met	  de	  voorgenomen	  harmonisatie	  en	  
kwaliteitsverbetering	  	  van	  de	  voorschoolse	  voorzieningen,	  maar	  het	  niet	  eens	  te	  zijn	  met	  de	  verdere	  
uitwerking	  van	  het	  kabinetsvoornemen.	  De	  VNG	  heeft	  daarbij	  gezegd	  dat	  er	  een	  alternatief	  gemeentelijk	  
scenario	  zal	  worden	  ontwikkeld.	  	  	  

 Het	  kabinet	  heeft	  op	  1	  december	  2013	  de	  kabinetsvisie	  ‘Een	  betere	  basis	  voor	  peuters’	  naar	  de	  Tweede	  
Kamer	  gestuurd.	  In	  de	  brief	  met	  het	  eerder	  genoemde	  voorstel	  hebben	  de	  bewindslieden	  geschreven	  dat	  
er	  overeenstemming	  met	  de	  gemeenten	  moet	  worden	  bereikt.	  De	  VNG	  heeft	  daarop	  de	  Tweede	  Kamer	  
de	  bezwaren	  tegen	  het	  kabinetsplan	  uiteengezet.	  	  

 Ook	  heeft	  de	  VNG	  een	  alternatief	  scenario	  ontwikkeld,	  dat	  op	  12	  februari	  2014	  naar	  de	  betrokken	  
bewindslieden	  is	  verstuurd.	  Hierin	  wordt	  een	  eerste	  stap	  beschreven	  naar	  een	  integrale	  basisvoorziening	  
voor	  alle	  kinderen	  van	  0	  t/m	  12	  jaar,	  waarin	  onderwijs	  en	  opvang	  geïntegreerd	  worden	  aangeboden.	  
Vanaf	  2016	  krijgen	  alle	  peuters	  tussen	  de	  2,5	  en	  4	  jaar	  een	  ontwikkelrecht	  van	  twee	  dagdelen	  per	  week,	  
voor	  doelgroep-‐peuters	  aangevuld	  met	  twee	  extra	  dagdelen.	  Zo	  krijgen	  alle	  peuters	  de	  kans	  om	  zich	  
optimaal	  te	  ontwikkelen.	  De	  kern	  van	  het	  basisaanbod	  ontwikkelingsrecht	  bestaat	  uit:	  	  
-‐ een	  basisaanbod	  van	  twee	  dagdelen	  in	  een	  voorschoolse	  voorziening	  voor	  alle	  peuters	  van	  2,5	  tot	  en	  

met	  4	  jaar	  met	  een	  aanvulling	  tot	  vier	  dagdelen	  voor	  doelgroep-‐peuters	  vve	  	  
-‐ een	  kwalitatief	  hoogwaardig	  aanbod	  gericht	  op	  ontwikkelingsstimulering	  (educatieve	  en	  	  
-‐ pedagogische	  kwaliteit)	  	  
-‐ lokaal	  maatwerk	  afgestemd	  op	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  peuters	  en	  hun	  ouders	  	  
-‐ een	  nauwe	  samenwerking	  tussen	  de	  voorschoolse	  voorziening	  en	  het	  basisonderwijs	  zodat	  een	  	  
-‐ doorlopende	  leerlijn	  van	  2,5	  tot	  en	  met	  12	  jaar	  ontstaat;	  	  
-‐ de	  mogelijkheid	  voor	  ouders	  om	  aanvullende	  uren	  opvang	  af	  te	  nemen	  boven	  het	  basisaanbod	  	  
-‐ (dag-‐arrangementen)	  met	  recht	  op	  kinderopvangtoeslag	  conform	  de	  wet	  kinderopvang	  

Hoewel	  nog	  zeker	  niet	  optimaal,	  zijn	  gemeenten	  van	  mening	  dat	  dit	  scenario	  een	  goede	  eerste	  stap	  is	  in	  de	  
richting	  van	  die	  basisvoorziening.	  Als	  het	  gegeven	  de	  huidige	  financiële	  omstandigheden	  bij	  rijk	  en	  gemeenten	  
niet	  mogelijk	  blijkt	  de	  benodigde	  (extra)	  middelen	  voor	  een	  stapsgewijze	  invoering	  van	  de	  basisvoorziening	  
bijeen	  te	  brengen	  heeft	  een	  pas	  op	  de	  plaats	  de	  voorkeur	  boven	  invoering	  van	  het	  kabinetsvoorstel.	  Er	  
ontstaat	  dan	  ruimte	  voor	  een	  breed	  maatschappelijk	  debat	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  basisvoorziening	  voor	  0	  
tot	  12	  jaar.	  	  	  

	  
Vervolg	  
De	  Kopgroep	  Wethouders	  voor	  Kindcentra	  zal	  in	  2014	  een	  vervolg	  krijgen.	  Het	  doel	  is	  eerst	  om	  de	  overgang	  na	  de	  
verkiezingen	  goed	  te	  laten	  verlopen	  en	  het	  onderwerp	  kindcentra	  scherp	  op	  de	  politieke	  agenda	  te	  zetten	  en	  te	  
houden.	  Daarnaast	  gaat	  de	  Kopgroep	  deel	  uitmaken	  van	  een	  nieuw	  landelijk	  initiatief.	  Het	  Kinderopvangfonds	  
heeft	  samen	  met	  gezaghebbende	  voorlopers	  in	  de	  Kinderopvang	  en	  het	  onderwijs	  het	  initiatief	  genomen	  om	  een	  
wet	  op	  de	  Primaire	  Ontwikkeling	  voor	  kinderen	  van	  nul	  tot	  twaalf	  jaar	  voor	  te	  bereiden.	  We	  bespreken	  op	  welke	  
wijze	  de	  samenwerking	  met	  de	  Kopgroep	  kan	  worden	  vormgegeven.	  Verder	  blijft	  de	  kopgroep	  betrokken	  bij	  
nieuwe	  landelijke	  innovatieprojecten	  rondom	  kindcentra,	  zoals	  Pact.	  Juist	  de	  ervaring	  die	  professionals	  uit	  
onderwijs,	  opvang	  en	  zorg	  op	  de	  werkvloer	  opdoen	  door	  laagdrempelig	  en	  als	  team	  samen	  te	  werken,	  kan	  zeer	  
behulpzaam	  zijn	  bij	  de	  principes	  voor	  transitie	  jeugdzorg:	  zorg	  nabij,	  vindplaats	  is	  werkplaats	  ,	  één	  gezin,	  één	  plan	  
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etc.	  Tijdens	  de	  jaarconferentie	  op	  7	  maart	  2014	  vindt	  een	  brainstorm	  plaats	  over	  de	  rol	  en	  werkwijze	  van	  de	  
Kopgroep	  in	  2014.	  	  


