
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Met het oog op de begrotingsbehandeling OCW volgende week wil de VNG uw aandacht vragen voor 
de ambities ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen in het Regeerakkoord. Wij pleiten voor: 

1. Een aanvullende basisvoorziening voor kinderen van twee tot vier jaar; 
2. Het combineren van de middelen van alle regelingen en wetten die bestemd zijn voor kinderen 

van twee tot vier jaar 
3. Ruimte door te gaan met een brede basisvoorziening met onderwijs, opvang en jeugdzorg 

 
 
Aanvullende basisvoorziening voor kinderen van twee tot vier jaar 
In het Regeerakkoord staat dat goed onderwijs de basis legt voor een gezonde en succesvolle 
samenleving. Ook wij vinden  het belangrijk dat kinderen de best mogelijke ontwikkelkansen krijgen 
zodat zij zo goed mogelijk toegerust worden op het deelnemen aan de samenleving. Het heeft de VNG 
daarom verrast dat wij in het Regeerakkoord geen voornemens  lezen voor een aanvullende 
basisvoorziening met daarin een passend en inclusief aanbod van opvang en ontwikkeling 
voor  kinderen van twee tot vier jaar. Juist in deze leeftijdsfase kunnen grote winsten voor de toekomst 
behaald worden door alle kinderen voldoende kansen te geven. 
 
De VNG pleit al enige jaren, in samenwerking met haar partners (de PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang) voor de 
basisvoorziening van 16 uur voor alle kinderen van twee  tot vier jaar. De Taskforce Onderwijs en 
Kinderopvang heeft zeer bruikbare adviezen geleverd die deze basisvoorziening inhoudelijk mogelijk 
maakt door samenwerking tussen professionals van de opvang, het onderwijs en de jeugdzorg te 
bevorderen en te ondersteunen.  
 
Wel zijn wij verheugd te lezen dat in het Regeerakkoord de flinke bezuinigingen op 
het  onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in enige mate gerepareerd worden. Dit komt mede door de 
kasschuif van het budget van 2019, waardoor een bedrag van € 40 miljoen al beschikbaar is in 2018. 
Het geeft de gemeenten enige ruimte om hun beleid en de afspraken met de kinderopvang in beperkte 
mate voort te zetten. Het is namelijk niet efficiënt om iets af te breken en later weer op te bouwen. De 
gemeenten hechten er grote waarde aan het huidige kwalitatieve en passende aanbod voor de jongste 
kinderen te continueren en uit te breiden.   
 
 
Het combineren van de middelen van alle regelingen en wetten die bestemd zijn voor kinderen 
van twee tot vier jaar  
Wij zien een kans om met elkaar tot de optimale ontwikkeling voor jonge kinderen  te komen waarbij de 
talenten van de kinderen centraal staan. De gemeenten stellen het op prijs als de middelen van alle 
regelingen en wetten die bestemd zijn voor kinderen van twee tot vier jaar gecombineerd worden. 
Daarom roepen wij u op het totale budget voor OAB, inclusief de extra € 170,- miljoen voor VVE en de 
€ 250 miljoen voor kinderopvang in te zetten voor het creëren van een basisvoorziening van 16 uur met 
een doorgaande leerlijn en een inclusief passend aanbod. De VNG wil daartoe in overleg treden met 
het kabinet.  
 
 
Ruimte door te gaan met een brede basisvoorziening met onderwijs, opvang en jeugdzorg 
Naast dit advies vragen we u  om gemeenten de ruimte te geven om verder te gaan met de initiatieven 
voor een brede basisvoorziening met onderwijs, opvang en jeugdzorg. Het is een trend die niet meer te 
stoppen is. De gemeente heeft handvaten en middelen nodig om deze ontwikkeling een goede impuls 
te geven. Het mag niet meer afhankelijk zijn van een gemotiveerde wethouder en/ of bestuurder van 
een school en /of kinderopvang. De VNG zal u blijven informeren hoe gemeenten, onderwijs, 
kinderopvang en jeugdzorg samenwerken voor het bieden van een gezonde en succesvolle basis voor 
alle kinderen.  
 


