
 
 

Aan: alle (op)nieuw gekozen gemeenteraadsleden  

         Amsterdam, 11 april 2018  

Geachte raadsleden,  

Onze hartelijke felicitaties voor u, als (op)nieuw gekozen gemeenteraadslid! Wij wensen u een goede 

start van uw raadswerkzaamheden toe. Net als we onze jonge burgers een goede start in het leven 

gunnen. En bij die start is uw (beleids)inzet ook heel belangrijk. Graag vragen wij daarom uw aandacht 

voor het volgende.  

Kindcentra 2020 is een brede maatschappelijke beweging die pleit voor een versterking van de 

samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn. Door die samenwerking 

kunnen we alle kinderen gelijke kansen bieden om al hun talenten te ontwikkelen1. Gemeenten kunnen 

een belangrijke rol vervullen in de versterking van die samenwerking. In bijgaande brochure is dit voor u 

verder toegelicht.  

Op 26 maart ontving u een brief van de Stichting van het Onderwijs. Ook zij vroegen u de 

samenwerking te versterken. Wij ondersteunen die brief ten zeerste. Wij willen u graag, ter aanvulling 

op die brief, meegeven dat de toegankelijkheid van voorzieningen belangrijk is. Pedagogische 

voorzieningen van hoge kwaliteit 2 zijn prachtig, maar dan moeten wel alle kinderen daar terecht 

kunnen. Ook daarin kan uw gemeente een rol vervullen. Gemeenten kunnen eigen (financiële) 

voorzieningen treffen voor groepen kinderen die buiten de Wet kinderopvang vallen. Wij roepen u op om 

kinderopvang toegankelijk te maken voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar3, zodat integrale en 

inclusieve voorzieningen kunnen ontstaan. U kunt uw financiële middelen voor doelgroepenbeleid 

samenvoegen om zo voor ieder kind toegankelijke voorzieningen van hoge kwaliteit te creëren. Ook 

middelen voor een verlengde schooldag, zomerschool of brede schoolactiviteiten kunt u daarvoor 

inzetten.  

Laten we met de peuters beginnen. De SER pleitte ook al voor een recht op opvang van 16 uur per 

week voor kinderen tussen 2 en 4 jaar in haar advies Gelijk goed van start (2016). Wij vragen u 

daarbij de keuzevrijheid van ouders voorop te stellen. U kunt de subsidieregeling voor de opvang 

van peuters, waar de financiering al grotendeels van gedekt is4, inrichten volgens het principe 

‘geld volgt kind’, net als de Wet kinderopvang. De gemeente heeft in de uitvoering twee keuzes. 

De gemeente kan het geld rechtstreeks aan ouders verstrekken, zodat zij de kinderopvang zelf 

betalen. De gemeente kan het geld ook namens de ouders aan de kinderopvangorganisatie 

verstrekken. In beide gevallen maken ouders zelf een keuze voor een kinderopvanglocatie. Het op 

deze wijze subsidiëren bevordert de integratie van kinderen en vergroot hun kansen, ongeacht of 

hun ouders werken of niet.  

                                                            
1 Op www.kindcentra 2020 vindt u een nadere onderbouwing van dit pleidooi.  
2 Met doorgaande ontwikkellijnen, rijke dagarrangementen en kindnabije zorg.  
3 Ouders betalen hier een inkomensafhankelijke bijdrage voor. 
4 Er zijn reeds financiële afspraken gemaakt tussen Rijk en gemeenten over een aanbod aan peuters in ‘Een aanbod voor alle 
peuters’ (april 2016).  






