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Geachte mevrouw Hamer,  

 

Als voorzitter van het Platform kindcentra wil ik u, als informateur, graag bijgaande doorrekening 

van SEO Economisch Onderzoek doen toekomen en aandacht vragen voor deze rapportage in 

samenhang met het advies van de SER Een kansrijke start voor alle kinderen.  

 

Het Platform Kindcentra is een geheel van organisaties van werkgevers, werknemers en ouders in 

kinderopvang en primair onderwijs, alsmede van een breed palet van maatschappelijke 

organisaties die zich inzetten voor de brede talentontwikkeling en het welbevinden van kinderen. 

De leden van het Platform1 verenigen zich vanuit de gedachte dat samenwerking tussen 

organisaties tot een beter aanbod aan kinderen leidt. Brede toegankelijkheid voor alle kinderen is 

dan van het grootste belang. Een investering in kinderen, die zichzelf dubbel en dwars 

terugverdient.  

 

SEO-rapportage Kosten beleidsopties kinderopvang 

Het Platform pleit al langer voor die brede toegankelijkheid. Het verheugt ons dat de SER ook pleit 

voor een minimale toegang voor kinderen van nul tot dertien jaar tot kinderopvang van twee 

dagen per week. Dat is naar ons idee de minimale omvang tot kinderopvang die nodig is om een 

blijvend positief effect te hebben op de ontwikkeling (sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch) 

van kinderen. De wetenschap is er eenduidig over dat dit zou moeten bestaan uit minimaal vier 

dagdelen (of twee dagen) voor kinderen van nul tot vier jaar en twee dagdelen voor kinderen van 

vier tot dertien jaar.  

 

SEO Economisch Onderzoek heeft om die reden een aantal beleidsopties uitgewerkt waarlangs dit 

minimale arrangement voor kinderen gerealiseerd kan worden en heeft in beeld gebracht wat de 

financiële-budgettaire impact is van deze verschillende varianten. De doorrekening is een 

aanvulling op de eerder door het kabinet gepresenteerde Scenariostudie Vormgeving 

Kindvoorzieningen (SVK) en sluit daarop aan. 

   

 
1 Onder deze brief vindt u de organisaties die betrokken zijn bij het Platform kindcentra.  

 



 

SER-advies 

Wij zijn erg blij dat ook de SER in het recente advies Een kansrijke start voor alle kinderen pleit 

voor “een integraal en kwalitatief goed stelsel van voorzieningen, toegankelijk voor alle kinderen 

en betaalbaar voor alle ouders”. En stelt de SER: “Deze voorzieningen kunnen een bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van kinderen, de participatie van ouders én aan een ontspannen en 

zorgzame samenleving.” De analyse die de SER maakt vinden wij zeer sterk. Kinderopvang is, zoals 

de SER stelt, inderdaad meer dan ooit nodig om het herstel na corona in te zetten en 

achterstanden weg te nemen. De SER wijst daarbij op het belang van investeringen in jonge 

kinderen én op het belang van investeringen in schoolgaande kinderen. Ten opzichte van de 

vorige SER-adviezen Gelijk goed van start (2016) en Een werkende combinatie (2018) 

beargumenteert de SER nu veel steviger het belang van een recht op toegang tot buitenschoolse 

opvang voor alle kinderen. Dat doet de SER door expliciet de rol van de buitenschoolse opvang te 

benoemen, daar waar het gaat over het verminderen van achterstanden en over de brede 

talentontwikkeling van alle kinderen. Ook het belang van het verbeteren van de aansluiting tussen 

primair onderwijs en kinderopvang krijgt de aandacht die die samenwerking verdient. De SER pleit 

voor een sluitend dagarrangement, zowel voor ouders als voor kinderen.  

 

Belangrijk uitgangspunt bij dit toegangsrecht is dat kinderopvang voor alle kinderen van nul tot 

dertien jaar een generiek toegankelijke voorziening is waarbij ‘de toegang aan de poort’ niet 

beperkt wordt door bepaalde criteria (zoals arbeidseis, doelgroep et cetera). Een dergelijke 

voorziening biedt alle kinderen gelijke kansen, bevordert inclusiviteit, gaat segregatie tegen en 

stelt ouders in staat om te werken. Langs deze weg kan ook de ongelijke toegang tot brede 

talentontwikkeling (zoals sport, cultuur, muziek, kunst en techniek) worden verkleind en kunnen 

kinderen en ouders dichtbij huis de zorg krijgen die ze nodig hebben (sociaal werk, jeugdhulp, 

jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg). Organisaties die op deze gebieden actief zijn en gemeenten 

kunnen een belangrijke bijdrage leveren in hun samenwerking met onderwijs en kinderopvang.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het advies van de SER is een weerspiegeling van de ontwikkelingen in de maatschappij. Vrijwel 

alle partijen die in de praktijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind zien dat de 

kansen voor kinderen op deze manier vergroot kunnen worden. Vrijwel alle organisaties van 

werkgevers, werknemers en ouders in kinderopvang en onderwijs zijn het erover eens dat 

Nederland deze stap moet zetten. Een toegangsrecht én een versterking van de samenwerking 

tussen kinderopvang en onderwijs maken aansluiting bij veel andere initiatieven mogelijk, zoals de 

gezonde school, een gezonde jeugd en sectoren als sport, cultuur en techniek. In die zin reikt de 

impact van een investering in de kinderopvang veel verder dan alleen het directe effect voor de 

sector zelf. Het feit dat zoveel partijen zich verenigd hebben in het Platform kindcentra geeft al 

aan hoezeer die meerwaarde en de urgentie in de praktijk gevoeld worden.  

 

Evaluatie beleidsopties 

De SER formuleert in Een kansrijke start als doelstellingen: betaalbaarheid, toegankelijkheid, een 

transparant en eenvoudig financieringssysteem, een kwalitatief goede buitenschoolse opvang en 

sluitende dagarrangementen.  



 

 

Het kabinet gaf in zijn SVK rapportage aan mogelijke scenario’s op drie doelen te toetsen:  

- het verhogen van arbeidsparticipatie; 

- het stimuleren van de ontwikkeling van het kind; 

- vereenvoudiging van het stelsel  

In lijn met het advies van de SER willen wij daarom een vierde doel toevoegen als 

toetsingscriterium op basis waarvan een keuze gemaakt wordt uit de verschillende beleidsopties: 

- het versterken van de samenhang van kindvoorzieningen (en in het bijzonder de 

samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs).  

 

 

Het SER-advies geeft heldere argumenten voor het belang van een generiek toegangsrecht voor 

alle kinderen van nul tot dertien jaar. De SEO-rapportage maakt een evenwichtige afweging 

mogelijk tussen de verschillende varianten van het toegangsrecht. Met deze SEO-doorrekening 

ligt er, voor partijen die betrokken zijn bij de opstelling van een nieuw regeerakkoord, een 

gedegen basis om tot besluitvorming te komen over de herziening van het stelsel van 

kinderopvang. Namens het Platform spreek ik de hoop uit dat deze twee rapporten bijdragen aan 

een regeerakkoord waarin in ieder geval wordt geregeld dat alle kinderen van nul tot dertien jaar 

samen kunnen opgroeien en zich ontwikkelen doordat 100% van de kinderen voor in ieder geval 

twee dagen per week kan participeren in de kinderopvang. 

 

Uiteraard zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven.  

Hoogachtend,  

 

Gijs van Rozendaal, voorzitter Platform kindcentra  

 
Gijs van Rozendaal 

Voorzitter Platform Kindcentra 

M: 06 53 816714  

E: g.van.rozendaal@wxs.nl  
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