
 
 
Sociaal-Economische Raad 
T.a.v. Mevrouw M. Hamer 
Postbus 90405 
2509 LK  DEN HAAG 

 
 
Utrecht, 4 november 2020  

 
 
Geachte mevrouw Hamer,     
 
De maatschappij staat op z’n kop. Corona heeft helder gemaakt wat echt belangrijk is en heeft de 
kwetsbaarheden in onze systemen blootgelegd. Dat geldt voor veel sectoren. Glashelder werd dat de 
sector kinderopvang van vitaal belang is, niet alleen voor de arbeidsmarkt en onze economie, maar 
zeker ook voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze tweeledigheid dient duurzaam geborgd te 
worden.  
 
Ons huidige systeem leidt tot kansenongelijkheid en segregatie, al voor het vierde levensjaar. Dat 
moet anders, de tijd is rijp voor inclusieve kindvoorzieningen. Ieder kind heeft recht op een 
optimale ontplooiing van zijn of haar talenten. De eerste levensjaren zijn daarvoor van cruciaal 
belang. Geef álle jonge kinderen een goede start. Dat kan door ieder kind toegang te geven tot 
pedagogische voorzieningen van een hoge kwaliteit, met extra aandacht waar dat nodig is. Een 
toegangsrecht voor alle 0-4 jarigen faciliteert deze goede start. Het maakt een einde aan de 
huidige versnippering, brengt ouders en kinderen met verschillende achtergronden samen en 
bevordert gelijke kansen. Daarnaast draagt het bij aan een grotere maatschappelijke- en 
arbeidsparticipatie en aan de economische ontwikkeling die hard nodig is voor herstel van onze 
economie. Bovendien wordt in een vroeg stadium duidelijk of een kind extra aandacht en zorg 
nodig heeft. Het is daarmee een investering in onze samenleving die zich dubbel en dwars 
terugverdient. Het is een investering in de toekomst. Wij menen dat het anders moet en anders kan 
voor onze jongste kinderen. Met genoegen bieden wij, zeven toonaangevende organisaties uit het 
werkveld, u bijgaande pleitnotitie Optimale ontwikkelkansen voor jonge kinderen aan. De pleitnotitie 
werkt uit hoe deze investering in de toekomst vorm kan krijgen.  
 
De discussie over de toekomst van onze voorzieningen voor jonge kinderen is al langer gaande. Zie 
de vele publicaties die onlangs het licht zagen. In de bijlage onderaan deze brief worden die kort 
omschreven. De meest recente publicatie is de tussenrapportage Scenariostudie Vormgeving 
Kindvoorzieningen (SVK) die het kabinet net voor de zomer aan de Kamer aanbood. Alle mogelijke 
toekomstscenario’s uit die studie worden getoetst aan drie vragen: zijn onze kindvoorzieningen goed 
voor de ontwikkeling van kinderen én goed voor de arbeidsparticipatie én is de uitvoering 
eenvoudig? Deze punten lopen als rode draad door alle publicaties en adviezen en meningen.  
 
  



 
 
Uw advies Gelijk goed van start uit 2016 is een ankerpunt in die discussies gebleken. Uw Commissie 
Kindvoorzieningen buigt zich momenteel over een vervolg op dit advies. Wij hopen dat bijgaande 
pleitnotitie behulpzaam is bij uw vervolgadvies, zodat een nieuw kabinet spijkers met koppen kan 
slaan. En we tot een stelsel komen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, aan de 
arbeidsparticipatie én uitvoerbaar is. Uiteraard zijn wij zeer bereid, desgewenst, een bijdrage aan uw 
vervolgadvies te leveren.  
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Bijlage   
Recente publicaties 
 

 Manifest Veranker de Unieke Expertise van de kinderopvang van BK, BMK en BOinK.  
Zie: https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-
content/uploads/2019/10/BMK_Manifest-kinderopvang_Veranker-de-unieke-expertise-van-
de-kinderopvang_30102019.pdf 

 De Toekomst van ons onderwijs. Zie: https://toekomstvanonsonderwijs.nl/ 
 IBO Deeltijd (interdepartementaal beleidsonderzoek). Zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/29/ibo-deeltijdwerk 
 IBO toeslagen (interdepartementaal beleidsonderzoek). Zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/30/aanbiedingsbrief-
kabinetsinzet-toeslagen 

 Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen, is voor de zomer door het Kabinet aan de 
Tweede Kamer  aangeboden, in het najaar wordt deze verkenning concreter gemaakt. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/06/tussenrapportage-
scenariostudie-vormgeving-kindvoorzieningen’ 

 Reflectiebrief van Van Ark. Zie: 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/kamerstukken/2020/7/7/kamerbr
ief-aanbieding-reflectie-kinderopvangstelsel 

 Brede maatschappelijke heroverweging, rapport 1. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-1-kwalitatief-goed-
onderwijs-met-kansen-voor-iedereen 

  Het advies van het Platform de Toekomst van Arbeid, zie 
https://www.toekomstvanarbeid.nl/nieuws/pta-boost-werken-leren-verzekeren/ 
 


