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Geachte mevrouw Van der Burg, 

 

Op 9 maart 2016 spreekt de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 

een Algemeen Overleg (AO) over diverse onderwerpen die de sector kinderopvang en de 

samenwerkingspartners aangaan. Namens de MOgroep, de PO-Raad en de VNG willen wij u 

een aantal zaken meegeven ter voorbereiding op het AO. In deze gezamenlijke brief vragen 

wij met name aandacht voor de uitvoering van de door de Tweede kamer aangenomen 

moties die gaan over de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, 

onderwijs en andere lokale partners, in het belang van een doorlopende ontwikkellijn voor 

jonge kinderen. 

Wij maken ons grote zorgen over de voortgang die wordt geboekt in het wettelijk mogelijk 

maken van de samenwerking op lokaal niveau tussen bovengenoemde partijen. De 

voorstellen die in de brief d.d. 27 november 2015 worden gedaan, gaan wat ons betreft niet 

ver genoeg. Het is nu echt tijd voor een volgende stap, de tijd van experimenten en 

koplopers is voorbij. Ons voorstel is om de verschijningsvorm kindcentrum als wettelijke 

entiteit vast te leggen. Dit is mede in lijn met de door uw Kamer aangenomen moties om 

kinderopvang en onderwijs aan te kunnen bieden vanuit één organisatie.  

We willen daarbij blijven benadrukken dat het hier wat ons betreft niet over de vorm gaat, 

maar vooral over de inhoud. Er zijn immers vele vormen van samenwerking mogelijk die 

allemaal bijdragen aan een goede doorgaande ontwikkellijn en afgestemde pedagogische 

aanpak voor kinderen. Wij vinden dan ook dat de samenwerking vooral lokaal moet worden 

gerealiseerd op basis van de wensen van de ouders en lokale partners. Inhoudelijke 

samenwerking tussen lokale partners is alleen goed mogelijk als er geen organisatorische 

en juridische problemen zijn die opgelost moeten worden. 
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In de dagelijkse praktijk wordt veel inspanning geleverd en intensief samengewerkt tussen 

partijen om de talenten van jonge kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Het is onze wens 

dat deze samenwerking makkelijk mogelijk is zodat de energie en tijd kan worden besteed 

aan de talentontwikkeling van jonge kinderen en niet aan organisatorische en 

bureaucratische rompslomp. 

Wij voelen ons dan ook gesteund door het SER advies ‘Gelijk goed van start’ dat onlangs is 

verschenen. De MOgroep, de PO-Raad en de VNG hebben een gedeelde 

verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij voorzien in een 

kwalitatief hoogwaardig aanbod en/of faciliteren deze. Het aanbod vanuit de kinderopvang, 

peuterspeelzaal, onderwijs en sociaalwerk kan nog beter op elkaar worden afgestemd. Het 

gaat immers vaak om dezelfde kinderen die van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 

naar school gaan, school en buitenschoolse opvang combineren of ondersteund worden door 

sociaal werk en/of begeleid worden met jeugdhulp. Ieder kind ontwikkelt op zijn of haar 

eigen wijze en tempo. 

Wij vragen u in het belang van een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen om de 

verschijningsvorm kindcentrum als wettelijke entiteit vast te leggen en om het SER advies 

‘Gelijk goed van start’ te betrekken bij de verdere uitwerking van de moties. 

 

Hoogachtend, 

 

Rinda den Besten   Marijke Vos   Jantine Kriens    

Voorzitter PO-Raad   Voorzitter MOgroep  Voorzitter directieraad VNG 


