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Reactie internetconsultatie

Geachte heer/mevrouw,
De PO-Raad maakt graag gebruik om via de internetconsultatie te reageren op de Wijziging van de
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten, in verband met de
harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen.
Goede start
De PO-Raad heeft, samen met de VNG, MOgroep en Brancheorganisatie kinderopvang de ambitie om
te komen tot een basisvoorziening voor alle kinderen. In deze voorziening werken alle branches
samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen met als doel ‘een goede start voor alle
kinderen’.
Versnipperd aanbod
De PO-Raad heeft in eerdere reacties al laten weten dat het onderscheid in financiering voor werkende
en niet werkende ouders of alleen verdieners er toe leidt dat minder kinderen naar een voorschoolse
voorziening gaan. Wij zijn van mening dat alle kinderen recht hebben op een goede start. Daarnaast
komt dit voorstel niet tegemoet aan het versnipperd aanbod voor jonge kinderen. De voorgestelde
harmonisatie heeft geen betrekking op de VVE-voorzieningen. Volgens de PO-Raad is dat een gemiste
kans omdat dit de gewenste voorziening voor alle jonge kinderen in de weg staat. Wanneer alle
voorschoolse voorzieningen hetzelfde kwaliteitsniveau (van VVE) bereiken, voorkomt dit segregatie en
kunnen alle kinderen daar optimaal van profiteren.
Kwaliteit en doorgaande ontwikkellijn
Het wetsvoorstel zorgt voor versterking van de pedagogische kwaliteit; er komt meer aandacht voor
de ontwikkeling van het kind en een betere aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen en het
basisonderwijs. Voor de PO-Raad is de samenwerking tussen de kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp
van groot belang om een doorgaande lijn voor kinderen te kunnen realiseren.
Op dit moment ontbreekt echter de concretisering van het doel van de doorgaande lijn en de opdracht
om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit zal in lagere regelgeving worden uitgewerkt. Voor
de PO-Raad zijn deze onderwerpen cruciaal en wij zullen de uitwerking hiervan kritisch volgen. Wij
vinden het van belang dat zowel de verantwoordelijkheid om te werken aan de doorgaande
ontwikkellijn en de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren expliciet
worden vastgelegd.
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Eén van de kwaliteitsverhogende maatregelen is een betere mix tussen mbo- en hbo-functies op de
werkvloer. De pilots startgroepen laten zien dat dit een meerwaarde biedt.
Te verwachten is dat de voorgenomen kwaliteitsverhogende maatregelen zullen leiden tot hogere
kosten in de kinderdagopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hoewel op macro niveau daaraan
tegemoet wordt gekomen doordat de kosten voor de buitenschoolse opvang (bso) zullen dalen ziet de
PO-Raad hier wel het risico dat een voorschoolse voorziening niet voor iedereen toegankelijk zal zijn.
Het opnemen van een garantiebepaling zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.
De PO-Raad is van mening dat:




Er geen besluiten genomen moeten worden die het realiseren van een basisvoorziening in de
weg staan
de verantwoordelijkheid om te werken aan de doorgaande ontwikkellijn en de
verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren expliciet moet worden
vastgelegd
er gezorgd moet worden voor toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor álle
kinderen, bijvoorbeeld door het opnemen van een garantiebepaling.

Met vriendelijke groet,

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad

