
Sprong richting basisvoorziening

'Gelijke
kansen voor
elk kind'

De Stichting Platform de Toekomst van Arbeid
presenteert een vernieuwende visie voor werkende
ouders en hun jonge kinderen. Een sprong richting
kinderopvang als basisvoorziening met een speelleer-
school voor jonge kinderen en bredetalentontwikkellng
(BTO) voor 6- tot 12-jarigen. De 1- tot 4-jarigen uit
lage inkomensgroepen mogen 16 uur per week gratis
naar de speelleerschool en de BTO valt onder
onderwijs. Gijs van Rozendaal, namens de regiegroep
Kindcentra 2020 in het platform, geeft uitleg.

G, Carla Ovorduin

De visie is opvallend concreet. (zie kader.)Toch kiëzen we
niet voor revolutie, maar voor evolutie, meent cijs van Ro-

zendaal.'coed beschouwd velanderen voor schoot en kin-
deropvang maar twee dingen, maar die zijn wel belangrijk.
Het toegangsrecht voor 1 tot 4-j adgen tot de spee eer-
school, ongeacht of ouders werken en gatis voor lagere in
komens, én gratis ralenrontwikkeiing voor 6- tot 12,jarigen.,
Essentieel hierbij is dat ontwikkelingsstimulenng dus
wordt gezien als een vooÍziening waar elk kind èl vanaf
ljaar recht op heeft. 'Kinderopvang en onderwijs delen
vootaan de pedagogische autoÉteit.We moeten samen

tot een visie komen voor een doorgaande ontwikkelings-
Itn en een niëuw curriculum makenvoor0 tot 6 jaar Dir
levertvoordeel opvoor de taal-, moroÉsche en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Vooral voor kinderen van
ouders die minderverdienen is dit een goede zaak, wanr
de,e kinderen hebben de ondersteuning het hardst nodig
en gaan nu nog te weinignaar de opvang. Daamaast moe-
ten school ën kinderopvang elkaar ook intensiefopzoeken
om totéénvisle te komen voor de invullingvan debrede
schooldag. De kinderopvang wordt een gelijkvaardige
paftner van het ondeNijs-'

Werkdruk
Het ligt voor de hand datje de vemieuwingen het makke-
lrkst invult bjnnen een kindcentrum.'we leggen dirniet
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op, maarhet zou me niet verbazen àlsje overvijfjaar
steeds meerkindcentra ziet. Zeker àisje op één locatie
gevestigd bent, kunjeveel Dakkelijker samenwerken en

ook combinatiebanen realiseren waarbij de Bro-mede-
werker bijvoorbeeld assisteert tijdens de educatie. Dat
verlicht de werkdruk voor leerkrachten. lk veMacht ook
meer sam€nwerkineen met sportscholen, muziekscholen

en andere proíessionals om de bredetalentontwikkeling
in te vullen', zegtVan Rozendaal.'Een kindcentrum is

echter ge€n veelichting. Het gaat er vooral om dat je als

school en opvang één visie en één aanpakhèbt.'

Ouderschapsverlof
Het platform heeft ook creatieve ideeèn voorhet ouder

schapsverlot Doel is datbeide ouders in het eerstejaar

veel tijd methun baby doorbrcngen en gestimuleerd wor
den om werk en opvoedingte combineren.T\tree werken'

de ouders krijgen in het geboorlejaar elk 20 verlofw€ken

tegen 70 procent van het minimumloon. Dit recht is niet
overdÉagbaar tussen de partners. 'Hiermee stimuleren
we dat ook mannen een grotere rol krijgen bij de opvoe

ding.'

Voor alle extra opvangdie ouders nodlg hebben, betalen

zij een inkomensaÍhankelijke roeslag.'we villen dit an-

ders Íinancieren dan nu. Het toeslagensysteem zorgtvoor
veel problemen met alle terugvord€ïingen. wij willen dat

de overheid rechtstreeks de kinderopvang betaalt en als

ouder betaalje alleen jouw bijdrage aan de overheid.'

Fusie
Het plan zal verschuivingen teweegbrengen in de secto-

ren kinderopvang en onderwijs.'Er is minderbabyop-
vang nodig, maar er zullen meer kinderen vanaf l jaar

instromen. We verwachten dat vrijwel alle schólen zich

gaan verbinden aan een kinderopvangorganisatie, oíhet
nu om samenwerking offusie gaat.'Tot nog toe lopen
IKc's tegen administratieve en bestuurlijke obstakels

aan. omdat kinderopvang en ondeNijs onder verschil'
lende wetten/cao's vallen, moeten ze bij bestuurlijke íu
sies creatiefzijn. Soms zieje aan de voorLant een

hoofdstichting met aan de achterkant toch aparte stich-

tingen voor onderwijs en kinderopvang. van Rozendaal:

'ons pian maakt het een stuk makkelijker om de twee

eenheden te fuseren. vooral als we e€n "kindcentrum"
wettelijk verankeren.len kindcentrum wordt dan een

orsanisatie die bevoesd is om zowei onderwijs te

Voorstel ontwikkeling van kinderen
van 0 tot12 jaar
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Suzanne
Konijnendijk, VNG BMK

Waa.am zin cteze voarstellen

betàngik voar gemeenten?

De visie gaal ut van aagdrempe ge

toegang lol moge lkheden voor

spelei en ontw kke en voor àlelongè

k nderen Met één vom van inaice
rng leívetuangng van de huidgeveÉ

sch ende fnaicieringsstromen. H er

verzorgen conform dewet op het p mair onderwijs als

kinderopvang conform de Wel kinderopvang. cao's en

pensioenen zijn dan nos steeds verschillend, maar ik
kan me vooÍstellen dat er aan cao-tafels straks ook

wordt sepmat over uniformenng.'

Bredeschooldag
De visie op de bredeschooldagen lijkt op de Duitse'Garz

tagsschul€', waarkinderenvan 8:30 tot 16:00 uur gemixte

progamma's van onder andere formeel cognitief leren en

infomeel teren krijgen.van Rozendaal: 'Met een brede-

schooldag kunnen werkende ouders werk en de zorgvoor

kinderen soed combineren en wordt de kansenselijkheid

voor kinderen groter Door de concrete uitwerking wordt
ook het lerarentekort opgelosl. Hoe intensiever ondenvijs

en opvangorgd'i\aLés samenwerken. ho" berer ie perso

nele functies in kindcentra kunt combineren. Bovendien

kun je bso-medewerkers echtbinden en boeien met full-

Karen Strengers,

De'speellee.schaal wadt
geinírcd)ceer.l ts er risica dat de

knderopvang schoatser wardt l
We hebben lang gezochl nar hel

jus1ewoord clal zowe recht doel aan

de rnar er van werken met knderen

van 01ot 6laar cire zch spe e.rleels
oitwikkeen, a s aan de gellkwaar.l ge

pos1É van k.rdeíopvang en onde ,ls. En ook nog eens

eei woord dat ouders vertrclwen nboezeml en knderop

vang net zo noínaa' maakt as on.lerwls De lerm speel

eerschoo kwam het beste n de bulrt '

wat wlt 0 doen tegen vercchoolsng?

We slelen voor om een cuículLrm te oniwkkelen voor

het werken rnet klnderen van 0 tot 6laat Ondetuiis e.
krideropvang beden zo samen een aanbocl dat aans Lr t

lr tde ontwikkel nqslasen van kinderen. Dil curcu um ver

m ndert iret rs co va. verschoo sing e. ka. er zeÍs voor

zorgen dal ook hel keuleron.leeis m nder scrroos wordl

H.cler lke overcangen voor kLnderen verva enl 2l kunnen

z ch veel meer n een door opencle Liln ontw kke en.

Kamen et veet verancleingen \/aar kndercpvang

Her p alío.m doel voorslelen vooÍ k nderen van 0 toi 0

Jéd ó o'o _- 
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ei ook cle grootste lildag ng. Door e.leí knd lren te qe

ven voor brédelalentonlvr' kkelng kunnen ondeNls en k.
dercpvang .le schoodag hee anclers vormgeven bèrér

passencl b,lwat het indivdue e kndnod€ heeft Eei nler

p olé' o -el(ecr oo' oè i oó 1S

van de bredeschoo dag. lk ben ervan overlug.ldat we a

een sanen het besle aanbod aan k ncleren kunnen coen

Een toekomst met veel kindcentra, verarmt dat niet het

kleudjke aanbod van speciale bso's, van debos bso tot de

theater-bso? Als kindcentrum kun je je natuurlijk ook

profileren. Sommige zullen zich onderccheiden in muziek,

sportoína.uJrBsoskunae ook als zerfst"-d:ge orga i-

satie doorgaan, al dan niet in samenwerking met éen

Reset
Van Rozendaal waarcchuwt'De kinderopvang moet zich

realiserenwat er op de sector aftomt.lk heb eerder

mee krjgen ale kndere. belere kansen om goed vaó start

le gaan Gemeenten z ln onder anclere veGnlwoordel lk

voor voorschoo se educate ef vee gemeeitei werken a

ang samen met ondeturts en k n.leropvan go rg af sal es

aan nlegra e kndcenlra. De voorsteien van hei plaÍorm

s ulen goed aa. bl onze ambtes.'

Jeugdzotg tgt op het bad van geneenten. Kunnen

ktndcentrc daar vraegsignaleing teugdzarg voorkanen?

h.le samenwerkng tussen onderw,js en Jeugdzorg s

zonder twllÍe iog wnst le behaen kzehewoorzeker
moge,lkheden bl kndceitra As meeí klndercn en hun

olders op vroege eenjcl goed n beed z,jn, verwacht ik dat

beremnrefngen oÍ probeíren eercler worden gesigna eeícl.

Een kndceiÍum biedt ook rnoqellkheden om vanult de

sa.nenwerkng tlssen ondeÍws k ncl-.ropvang énjeLrgd

zorg te nvesleren Ln pevenle. brtvooÍbeelcl met bileen_

koírsten loorp.ge ouders Daar lgt een exlra ltdagng.'
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Rinda den Besten, PO-Raad
Wal is voat scholen het grooÍste voodeel

KndeÍen beglnnen alver voor hun vlerde

eeílaar mei leren. J'rsl daarcn s de

voorschoólse perode zo beangrjk: kiide
ren kunnen zcl'r op een spe ende manier

ontwkkeen zodat ze zonder achterstan-

Wilen schalen sanenwerken aí ortwikkelen zij lievet eigen

Er zln schoen die geen geschkte kiideropvangparher . de

blurt kunien vnden en.laarorn hun ege. knderopvang

slarle. Dt s echtereen vak apart. dus andere schoen

vnden hel luist prelt g om gebrukle maken van bestaande

kn.leropvang We benadrukken de ge lkwaardghed va. de

sectoren Ze hebben hLrn ergen kenns en expertse en kln
nen vee van e kaar leren. N4aaí n cle hudge wet en regel-

gev ng s samenwerken soÍrs zo ngewlkke cl en t lclroven.l

]s het nadel kndcenï.un op één lacatie' de ideale vonr?
'We zien ,n de beslaande KC s dal de ! tieme vorm van

samenwerking het beste wordt bereikt as k ncleropvanq e.
ondeMts éèn oÍgansale vormen meléénvseenéén e.
d ng. Dil sblnaatildopéó. ocaUe Voorknderen verloopt de

overgang van kindercpvang naarschoo en andersom soepe

oudels halei en brengen op dezeÍde pLek en medewerkers

va. schoo en k fderor,vanq wet€n e kaar qemakkel lk te vin.

den Er z ln nog rrobbe s op de weq b lvoorbeercl a s het gaat

onr hu svest nq Het svooronseenslpopdehorzof.DaaÈ
mee wi k n el zegge. dal a le scho en en kmderopvangorganL

sales een IKC moeten woíden Kelzevr lhe d voor ouders

scholen en knderopvang moet b jven staan

den aan de bassschoo beqnien As

klnderen eenmaaleen achtersland hebben. z en we clal ze c]1

op school astg nlralen. Hel hudgestese snetaeenonge
ooillk ngew kke d voor oudels, rnaar weÍkl ook segregeíend.

A s het gaat om de buitenschoo se periode s lret voor iret

prmarondetujs belangrlk om meer samen te werken mel de

knderopvangsector Voor kinderen s een alw sselend dagpro-

gramrna Ílr oucjers hebben baai lrlde ontzorgng. en schoen

en k nderopvangorqan sal es kunnen gebruknaken van e

Heeft de corcnactisis aangeloond dal samenrrerklng lrEsen

knderopvang en schaal aLdaat is?

'Zeker Er was a een toenemende sàmenwerking lussen

schoen en kindercpvang, maar de coronacr srs werkl as een

soorl vllegw er. We zagen dat scho en en k.deropvang d e a

nlensiei samenlrerkten nU zaken src en soepe op ekaar

Platform de
Toekomst van
de Arbeid?
. het Platform de Toekomst van de Arbed, twee jaar

g€ ede. qevormd. zt1e. beeidsbeoalende persoien

van de grote werkgeversorqa. sat es z j ontwkke en

beedsadvèzen voor een vogend kabinet op het te(en
arta9.,t 7 !ré-

ken voorste en uÍ op vi I domeinen waarb j de k nder

opvang va I on,:ler .longe k nderen en hun werkende

Grts van Bozen.laalheen as d van 5e1 plalioím dt aalsle

don-rein gelrokken. Hjdeed dit met en .amens Branche

verengng lvlaatschappe lke K.,leropvang de PO Raad

de Vereiigiig Neclerandse Gemeenten en de regiegroep

Kndcenlra 2020

geschreven dat de kinderopvang onv€rmijdelijk in het
maatschappelijkè domein wordt gezogen. Ministerwiebes
riep onlangs in het progammaJh€k: er komt een reset

van de kinderopvang. Ondemijs en kinderopvang hebben

elkaar nodigom de kansenongelijkheid te verminderen.

En daarwa kinderopvang gratis wordt, is het de vraag of
winststreven dan maatschappelijk handhaafbaar blijfr.
ons voorstelvereist wel een slrak transitiebeleid, anders

worden scholen een concurrentvan de kinderopvang.'

Hij besluitr 'De visie van het platform is belangijk;een
mega-verschuiving in het denken van debelangijkste
v,erkgeversorganisaties van Nederland vergel-"ken met de

afgelopen twintig j aar. werkgevers zagen kinderopvang

als een arbeidsmarktinstrument. Nu zeggen ze:het is een

pedagogisch-economisch instrument. Met eèn vroege

start en bredetalentontvikkeling krijgt elk kind voldoende

bagage om succesvol een beroepsopleiding af te ronden.

we zullen straks iedereen nodighebben omuithet slop te

komen en moeten anticyclisch investeren. Het is goed dat

werkgevers deze lijn ondersteunen, gemotiveerd vanuit
kindbelang én economisch belang.' <
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