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Geachte heer Tjeenk Willink,
Graag willen wii als Regiegroep Kindcentra 2020, middels deze brief, een bijdrage leveren aan de

discussie over de kinderopvang en het gewenste voorzienin8enniveau- De íegiegroep

verte8enwoo rd igt vier kopgroepen van bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs,
jeugdhulp en gemeenten. Vanaf2014 richten wiions op de ontwikkeling van kindcentÍa
(intensieve samenwe rking tusse n onderwijs, kinderopvang en ieugdhulp) als een belangrrjke
mogelijkheid om:

.

inclusieve voorzieningen en door8aande leer- en ontwikkellijnen te realiseren vooralle

kinderen;

.

de buitenschoolse opvang een kwa litehsim pu ls te geven in de richting van een
voonieninBvoor brede talentontwikkelinE, doorvanuit één pedaSogisch_didactische visie
samen met het onderwijs vorm en inhoud te Seven aan een Sevarieerde dag voor het
kind;

.

.

de samenwerkingtussen primair onderwÍs en kinderopvangte versterken om zo kinderen
een beter aanbod te kunnen doen én om,iuist door die samenhanS, ionge Sezinnen te
ontzorgen, De coronacrisis toont aan dat daaí waar kinderopvang en onderwijsSoed

samenwerken, dit het beste isvoor ouders en kinderen;
door hetwerken vanuit een interprofessioneel team, kinderen een rijke en afwisselende
dagte bieden en als ankerpuntte kunnen fungeren, zodat kind en ouderalvroeg gekend
worden en kindnabrje hulp kan worden geboden;

.

vanuit een interprofessioneel team een bÍdrage te leveren aan problemen als
personeelstekorten en werkdruk; kindcentra bieden immers nieuwe mogelÍkheden voor
doorgaande caírièreliinen, wervingvan personeelen voorvolwaardige banen (meer

contradu

ren )

vooÍ medewerkersvan de buitenschoolse opvang.
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ln dat licht pleiten wij ervoorom binnen de aankomende kabinetsperiode zes maatregelen door

1.

Toegankelijkheid voor alle kinderen van nultot vierjaar.
Wij pleiten vooreen recht op vier dagdelen kinderopvang perweekvoor alle kinderen van
nultot vierjaar. ln de pleitnolitie'Optimole ontwikkelkonsen voor jonge kindeÍen' hebben
wij het belang hiervan reeds uitgewerkt. ln die notitie pleiten wijvoor 16 uur
kinderopvang per weekvoor elk kind. ln het lichtvan het st.even naar kinderopvang als
Benerieke en inclusieve voorzienin& stellen wÍ voor aan te sluiten bij het ritme van de
klnderopvang en bÍ de daarBeldende systematiekvan dagdelen van 5,5 uur. Daarmee

2.

komen we uit op een we nselijk toega ngsrecht va n 1144 uur opjaarbasis (52 keer 22 uur).
ÍoegankelÍkheid voor alle kinderen van vier tot en met twaalljaar.
Die toegang kunnen we realiseren door alle kindeÍën twee dagdelen peÍweek brede
talentontwikkeling te bieden. Daarmee komen we op een toegangsrecht van 584 uur op

jaarbasis (daaíin zrn opvanB op korte dagdelen op schooldagen en op langere
vakantiedagen verr€kend). Een de rgelijk toega ngsrecht zaleen enorme dynamiek geven in
de mogelrkheden de kwaliteit van de buitenschoolse opvang te verhogen, de
samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang te versterken en echt inhoud te
Seven aan de oorspronkelijke doelstellinB van de in 2006 ingediende motie Van Aartsen
Bos. Het manifest yerorket de unieke expertisevon de kindeíopvongl onderbouwt de

toegevoegde waarde van de kinderopvang en de mogelijkheden die dat biedtvoor brede

talentontwikkeling.

3.

Loslaten van de arbeidseis.
De aanpassing van de arbeidseis in de huidige Wet kinderopvang (Wko)voor het onder de

punten 1en 2 beschreven minimum basisarrangement (we noemen dit het MBA) voor alle
kinderen. Tot aan het niveau van het MBAvervalt dus zowelde eis dat ouders moeten
werken als het huidi8e urencriterium {de koppelingvan het recht op kindercpvangtoeslag
aan het aantal werkuren van de minst werkende ouder).

4.

Betaalbaar voor elke ouder.

Wij pleiten voor kinderopvang die toegaíkelijk en betaalbaar isvoor alle oudeís. Dit kan
door, voor het minimum basisarÍangement, de inkomensafhankelijke tabel zodanig aan te
passen dat hetvoor alle ouders mogelijk wordt om hun kind naar de kinderopvang te
laten gaan.

r

Dit manifest isopgesteld doorde aranchëorgànisalie Klndèropvary, de Branch€v€Íeniging Maàtschappèlilk. Kndëropvàng en de
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5.

Wijzigingstelselvan íinanciering.
Een belangrUk aspectvan toegankelijkheid is ook eenvoud van regelgeving, het
voorkomen van administratieve rompslomp en hetterugdringen van
terugvorderingsrisi€o's. Het huidige systeem van kinderopvangtoeslag is niet langer

houdbaar en behoeft een wijziging. Rechtstreekse Íinan€iering is hierbij een
uitwerkingsvorm. Hiermee wordt een fors deelvan het teÍugvoídeaingsrisico opgelost;
ouders betalen immers enkel de nettobijdrage. Een groot voordeelvan rechtstreekse
financiering is bovendien dat de ouder exact weet wat hU/zij netto betaalt en eídus
prijstíansparantie ontstaat. De beleving dat kinderopvang'duu/ isvalt daarmee weg.

6-

Samenwerking kinderopvang en onderwijs faciliteren.
WÍ p'eiten ervoor dat het kabinet expliciet inzet op versterkinB van de samenwerking
tussen kinderopvang en onderwÍs. Daartoe stellen wij voor dat er een Transitiebureau
Kindcentra'wordt ingesteld met als opdracht belemmeaingen in de sa me nwerking tussen
kinderopvanB en onderwijswegte nemen, een traject voorte bereiden om (de
mogelUkheid van) kindcentía in de wet te veíankeren2 en transitiemaatregelen3

voorte

stellen die ervoor zorgen dat de gelijkwaardigheid in de samenwerking tussen
kinderopvang en onderwijs optimaal is geborgd.
Uiteraard zijn wij greag bereid een nadere toelichting te geven.
Hooga€htend,

Gijs van Rozendaal, voorzitter Regiegroep Kindcentía 2o2o,

Alsmede venegenwoordigers van de vier kopgroepen van de regiegroep (ind€entra 2020:

wilma Drenth, Arnoldlonken Ewald van Vliet, onderwÍsbestuurders,
Geen de

wit

en Carla van de Venne, kinderopvangbestuurders,

Marlies va n Loon, jeugd hulpbestuu rder,
SamirBashara (GroenLink5) en Jan ledema {WD), wethouders.
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