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         Amsterdam, 9 maart 2018  

 

 

 

Geachte heer Slob,  

Geachte mevrouw Van Ark,  

Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Geachte leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

Onlangs ontving u een brief van BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging 

Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en de VNG (d.d. 8 februari 2018). 

Deze zes organisaties roepen op te komen tot integrale voorzieningen voor alle peuters met een 

solide en kwalitatief goed aanbod. Met dit plan willen zij kansengelijkheid bieden aan alle peuters.  

 

Wij, Platform Kindcentra, ondersteunen het pleidooi van deze organisaties van harte. De leden van 

het Platform Kindcentra vertegenwoordigen vrijwel alle organisaties van professionals die met 

kinderen werken in Nederland. Het Platform Kindcentra verenigt werknemers- , werkgevers- en 

ouderorganisaties uit onderwijs en kinderopvang plus een breed palet aan organisaties uit jeugdzorg, 

jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport, cultuur en meer.  

 

Deze organisaties zijn, vanuit hun eigen werkterrein en expertise, voorstander van een brede 

toegankelijkheid van pedagogisch educatieve voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf 

jaar, te beginnen met peuters. De brede ontwikkeling van kinderen (cognitief, sociaal-emotioneel en 

fysiek) staat daarbij centraal. Wij verwijzen ook graag naar de brief van Kindcentra 2020, d.d. 27 

november 2017, aan de bewindspersonen Slob, Van Ark en De Jonge waarin eveneens gewezen werd 

op de breed gedragen wens om elk kind van nul tot en met twaalf jaar een recht op toegang tot 

kinderopvang te geven, te beginnen met een toegangsrecht voor kinderen van twee tot vier jaar van 

16 uur per week.  

 

De SER stelt in haar advies Gelijk goed van start (2016), dat voorzieningen voor jonge kinderen een 

belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden 

en het bevorderen van gelijke kansen. De SER adviseert om gericht te investeren in deze 

voorzieningen (met op de middellange termijn een aanbod voor alle kinderen van 2-4 jaar van 16 uur 

per week). Ook de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang pleit voor een 

basistoegangsrecht, onder meer voor peuters. Vanuit onze ervaring in de praktijk, herkennen wij terdege 

de meerwaarde van deze voorzieningen voor kinderen en stemmen van harte in met de aanbevelingen 

van de SER en de Taskforce en onderschrijven de brief van de zes organisaties.  
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Wij pleiten voor een brede toegankelijkheid van voorzieningen voor alle kinderen, te beginnen met de 

peuters. Laten we onze jonge kinderen de kansen bieden die ze verdienen.  

 

Hoogachtend 

 

 

 

Gijs van Rozendaal 

Voorzitter Platform Kindcentra, namens 
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