
Ontwikkelrecht en Integrale voorzieningen
Zo’n 100.000 peuters bezoeken jaarlijks een peuteropvang
voorziening. Investeren in goede voorzieningen voor jonge kinderen
loont. De maatschappij profiteert door lagere maatschappelijke
kosten, economische groei en een hogere arbeidsparticipatie
van vrouwen. Ouders kunnen dankzij goede voorzieningen
werk en opvoeding beter combineren. En deelname aan goede
voorzieningen vergroot de ontwikkelkansen van kinderen en
draagt bij aan hun talentontwikkeling. Voor een doorgaande
ontwikkellijn van jonge kinderen is een integrale aanpak van
belang. Nederland blijft echter achter als het gaat om investeringen
in kindvoorzieningen en er is te veel versnippering om een
doorgaande ontwikkellijn te realiseren.

We zetten in op ontwikkelrecht voor álle kinderen en op het
mogelijk maken van integrale voorzieningen.

• Een ontwikkelrecht zoals de SER voorstelt: een sterke basis
voorziening voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We gaan meer
investeren om deze basisvoorziening te realiseren.

• Integrale voorzieningen voor kinderen van 012 jaar:
kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, zorgvoorzieningen,
sociaal werk en andere lokale partners werken samen, onder
regie van de gemeente. Daarbij is er sprake van lokaal maatwerk,
staat niet de vorm maar de inhoud centraal, ligt de focus op
kwaliteit en is er ruimte voor extra ondersteuning van kinderen
die dat nodig hebben. Er moet meer ruimte en afstemming
in financiering en wet en regelgeving komen om deze
samenwerking mogelijk te maken.

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep, de PO-Raad
en de VNG hebben als het gaat om jonge kinderen een grote
verantwoordelijkheid en een groot belang bij het optimaal
ontwikkelen van deze kinderen. Een verantwoordelijkheid
om deze kinderen een goede start in het leven te bieden op
velerlei terreinen, zoals onderwijs, opvang, zorg en welzijn.
Een groot belang omdat hier de basis wordt gelegd van de
ontwikkelkansen en het toekomstperspectief van alle kinderen.
En met het oog op integraal jeugdbeleid kan elke organisatie
daar een bijdrage aanleveren.

De boodschap die de vier partijen uitdragen is niet nieuw.
Wel willen we door middel van deze tekst laten zien dat we een
gezamenlijke ambitie hebben als het gaat om het jonge kind.

De samenleving is daarom gebaat bij investeren in kinderen

Kinderen
zijn de

toekomst!
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