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Voorwoord

Het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) en het Nederlands 

Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) hebben de afgelopen twee jaar in

opdracht van de Ministeries van Onderwijs� Cultuur en Wetenschappen

en Volksgezondheid� Welzijn en Sport invulling gegeven aan een 

Makelaarsfunctie op het terrein van voor� en vroegschoolse educatie

(VVE)� Het VVE�beleid is een enorme impuls gebleken voor de uitbreiding

en kwalitatieve versterking van het aanbod voor peuters en kleuters die

behoren tot de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid� 

VVE is daarbij niet los te zien van het bredere onderwijs� en jeugdbeleid�

zoals zich dat gaandeweg ontwikkelt en uitkristalliseert� Zo moet VVE

‘inzakken’ in het lokaal onderwijsachterstandenbeleid� vereist het 

structurele inbedding in het (kwaliteits)beleid voor peuterspeelzalen en

de kinderopvang en – last but not least – structurele verankering in de

educatieve en sociale infrastructuur (inclusief opleidingen en landelijk

ondersteuningsaanbod)� Daarenboven vereist toeleiding en stimulering

of ondersteuning van ouders � zodat zij zich duurzaam en actief kunnen

inzetten voor de ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kinderen � 

expliciete afstemming en inzet op het snijvlak van onderwijs�� jeugd� 

en arbeidsmarktbeleid�

De slotconferentie op � november ���� en deze slotbrochure markeren

het eindpunt van het Makelaarschap VVE� maar VVE gaat door! Daarom

staan tijdens de slotconferentie en in deze brochure naast de gerealiseerde

opbrengsten vooral de toekomstperspectieven centraal� 

Aan deze brochure is bijgedragen door een breed samengesteld gezelschap

van deskundigen uit wetenschap� beleid en praktijk� Zij hebben allen – op

persoonlijke titel – bijdragen geleverd die inzicht en inspiratie bieden

voor de verdere discussie en voor de cruciale beleidsbeslissingen die

zowel op lokaal als landelijk niveau aan de orde zijn�

We hopen dat deze brochure daarmee een zinvolle bijdrage levert� zodat

jonge kinderen in de nabije toekomst allemaal de kans krijgen op de

goede start die ze verdienen�



Tot slot willen we niet nalaten om op te merken – mede namens Liesbeth

Hesselink die tot januari ���� het Makelaarschap vanuit het PMPO heeft

vervuld – dat we de soms lastige taak van Makelaar VVE met veel plezier

hebben vervuld� We hebben daarbij veel inspiratie en voldoening ont�

leend aan de samenwerking met en inbreng van alle partners die daar op

landelijk en lokaal niveau bij waren betrokken�

De Makelaars VVE�

Carolien Gelauff� NIZW Eveline Stetter� PMPO

�
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Hoofdstuk �

Zo divers als het VVE�veld zelf
Cees de Wit (eindredacteur)

Deze bundel bevat een grote verscheidenheid aan bijdragen� Dat neemt

niet weg dat er toch enkele rode draden te signaleren zijn in al die artikelen�

Draden� die ook herkenbaar zijn in de eindrapportage van de Makelaar

VVE De Makelaar stopt� VVE gaat door��

Rode draden
Noodzaak van fundamentele herbezinning
De tijd is rijp voor een meer fundamentele herbezinning op het jeugd�

beleid in het algemeen en de voorzieningen die we treffen voor onze

jongste kinderen en hun ouders in het bijzonder� Voor die herbezinning

zijn op dit moment voldoende aanleidingen en ingrediënten aanwezig�

Dat vraagt investeringen� maar het belang van een gunstige ontwikkeling

van onze jongste kinderen voor die kinderen zelf� hun ouders en de 

samenleving als geheel� verleent die investeringen de hoogste prioriteit�

Een belangrijk element in die herbezinning is de positionering van 

bestaande voorzieningen� In plaats van aparte voorzieningen voor 

specifieke doelgroepen� moeten we toe naar basisvoorzieningen voor alle
kinderen als onmisbare schakel in een sluitende pedagogische keten� 

Basisvoorzieningen die flexibel en verantwoord tegemoet kunnen komen

aan de specifieke behoeften van kinderen die meer aandacht behoeven�

Landelijk beleidskader èn ruimte voor lokale invullingen
Er is de afgelopen periode onmiskenbaar veel gebeurd op het terrein van

de voor� en vroegschoolse educatie� maar de ontwikkelingsfase waarin de

sector zich bevindt� maakt het onverantwoord de verdere ontwikkeling

nu over te laten aan het vrije spel van maatschappelijke krachten� 

Wat nodig is� is èn een helder landelijk beleidskader met de daarbij 

horende gunstige randvoorwaarden om daaraan uitvoering te geven èn

ruimte voor lokale initiatieven en lokale invullingen van dat beleid� 

Invullingen� die uitgaan van een inspirerende visie� Invullingen� ook

waarbij ouders als één van de vragende partijen mede invloed kunnen

uitoefenen op de keuzen die lokaal worden gemaakt� 

� Deze publicatie is te downloaden vanaf het internet� en wel van de site www�vveducatie�nl Dat geldt ook voor sommige andere
publicaties van de Makelaar VVE� Sommige zijn te bestellen op de site van LCO (Logistiek Centrum Onderwijs)� www�lcowijzer�nl
(zie de rubriek Transferpunt Onderwijsachterstanden� en vervolgens onder publicaties)� maar daar soms ook te downloaden als 
PDF�bestand� Downloaden kan soms ook vanaf www�onderwijskansen�nl (zie de rubriek bibliotheek)�



Kwaliteitsbeleid
Inherent aan de ontwikkelingsfase van de voor� en vroegschoolse educatie

hebben tot nu toe vooral kwantitatieve ontwikkelingen sterk op de voor�

grond gestaan� De uitbreiding van de capaciteit en het aanbod vroeg al

veel aandacht� De tijd is rijp voor investeringen die vooral de kwaliteit

verhogen� Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn � naast de huisvesting

� de scholing� de verdere ontwikkeling van programma's met een herken�

bare kwaliteit en effectiviteit� en de samenhang en afstemming tussen

onderscheiden schakels in de pedagogische keten (inclusief de ouders)� 

Ouders als medespelers
De afgelopen periode is in VVE�kaders het thema ouders stevig op de 

landelijke en lokale agenda geplaatst� Niet alleen als het gaat om de 

toeleiding van ouders en hun kinderen naar voorzieningen (ouders als 

instrument) of om ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning

(ouders als doelgroep van aanbod)� Maar ook en vooral als het gaat om

samenwerking met ouders in de opvoeding van hun kinderen binnen andere

pedagogische milieus dan de thuissituatie (ouders als gelijkwaardige 

partner in de opvoeding van hun kind en ouders als 'stemhebbende' bij de

voorbereiding van beleid)� 

De 'leer' begint zich steeds duidelijker uit te kristalliseren� maar de 

praktijk blijkt vaak nog heel weerbarstig en sterk�

Noodzaak van bundeling van expertise
In ons land bestaat� op verschillende niveaus� veel deskundigheid rond de

opvoeding van en de zorg en het onderwijs aan jonge kinderen� Met de

regelmaat van de klok wordt echter geconstateerd –veelal verzucht – dat

die expertise zo versnipperd is en soms door schotten van elkaar gescheiden

lijkt� Immers� het komt zo zelden tot een echte uitwisseling van expertise�

Dat geldt voor de 'uitersten' – onderzoek en praktijk – maar is niet zelden

ook van toepassing op expertises die wat meer in elkaars verlengde 

liggen� Ook De Makelaar stopt� VVE gaat door staat uitvoerig stil bij de

noodzaak van een bundeling van bestaande expertise en laat in een 

bijlage verschillende mogelijke modaliteiten voor zo'n bundeling zien� 
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Een overzicht van de afzonderlijke bijdragen

Hoofdstuk �   Investeren in de jeugd – de noodzaak van 
integraal jeugdbeleid
Jo Hermanns en Margaretha Vergeer (Universiteit van Amsterdam) doen

op basis van recent onderzoek naar O&O�beleid bij Nederlandse gemeenten

enkele aanbevelingen rond de ontwikkeling van integraal jeugdbeleid�

zowel landelijk als lokaal� Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelings�

stimulering (O&O)� gebruiken ze in de zin van opvoeders helpen opvoe�

den en kinderen helpen bij hun ontwikkeling�

Ze hekelen het bekende projectenbeleid en pleiten voor een versterking

van het reguliere aanbod� Dat vraagt een ruimer budget� maar� geven ze

aan� er zou al heel veel gewonnen worden als de vele geldstromen die nu

reeds richting gemeenten gaan� gebundeld zouden (mogen) worden 

ingezet� Verder dient de gemeente meer armslag te krijgen om zijn regie�

functie te kunnen vervullen� Na een periode waarin vooral de kwantiteit

van het aanbod centraal stond� is het nu tijd voor meer oog voor de 

kwaliteit ervan� Een ander onderbelicht vraagstuk is het streven meer

evenwicht te creëren in het lokale aanbod door de invloed van vraag�

sturing te vergroten� Concluderend stellen zij vast dat er veel gebeurd is�

maar dat de tijd rijp is voor een meer fundamentele heroriëntatie in het

jeugdbeleid� Met het oog daarop bepleiten zij de totstandkoming van een

Task Force Jeugdbeleid� 

Hoofdstuk �   Het spelende en lerende kind� de spil waar het 
allemaal om draait
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om in de komende jaren

heel het educatieve en onderwijsaanbod voor kinderen van � tot �� jaar

te enten op het zogenoemde Spilconcept� SPIL staat voor SPelen� Integreren�

Leren� Anton van Gerwen (Gemeente Eindhoven) beschrijft de filosofie

achter dit concept en geeft aan hoe overal in de gemeente op maat 

gesneden Spilcentra kunnen ontstaan� Hij gaat daarbij ook in op het 

bestuurlijke arrangement dat hiervoor nodig is�



Hoofdstuk �   Wie zorgt er voor mijn kind?
We zijn� aldus Jo Kloprogge (Sardes)� onafwendbaar op weg naar een

nieuwe educatieve infrastructuur voor onze jongste kinderen� Allerlei

maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten omtrent de

ontwikkeling van jonge kinderen hebben ertoe geleid dat we de opvoeding

en de ontwikkeling van kinderen niet langer rekenen tot het exclusieve

domein van de ouders� Is dat al reden genoeg voor een herbezinning op

de voorzieningen die we op dit moment treffen voor jonge kinderen� de

noodzaak daartoe wordt nog eens versterkt door knelpunten in de huidige

structuur� Een stevige structurele verankering van onze maatschappelijke

zorg voor alle kinderen vraagt actie op een groot aantal punten� Echter�

"het plukken en trekken aan de huidige lappendeken kost evenveel 

inspanning en tijd als nodig is voor … (echt nieuwe ontwerpen)� zonder

veel winst op te leveren"� 

Kijkend naar de verschillende toekomstontwerpen die recent zijn 

voorgesteld of uitgewerkt (Van Kampen� Onderwijsraad� Raad voor

Maatschappelijke Ontwikkeling)� schat Kloprogge in dat het model van

de Onderwijsraad de meeste kansen maakt gerealiseerd te worden� 

Hoofdstuk 	   Wat wij nog gezegd willen hebben
Vanuit het Landelijk Platform Peuterspeelzalen constateren secretaris Els

Hoeffnagel en voorzitter Ton Biesta dat het peuterspeelzaalwerk goed op

de landelijke en lokale politieke agenda staat� Ze blikken terug en formu�

leren een aantal aanbevelingen voor de nabije toekomst� Peuterspeelzalen

dienen een basisvoorziening te zijn die op eigen wijze hun functie als 

schakel in de pedagogische keten voor jonge kinderen kunnen waarmaken�

Hoofdstuk �   Ouders en school: partners in de opvoeding?
Leden van het team van De Piramide� een onderwijskansenschool in 

Almere� schetsen hoe ze aankijken tegen samenwerking met ouders als

partner in de opvoeding van hun kinderen op school� Maar ook hoe ze

aan dat partnerschap vorm willen geven in de weerbarstige praktijk van

alledag waarin "niet alle ouders bereid of in staat zijn die rol als partner

in de opvoeding te spelen"� Samenwerking met ouders vraagt� zo is één

van de conclusies van het team� een duidelijke stellingname van de kant

van de school: geef duidelijk aan welke relatie je als school wilt opbouwen

en onderhouden met de ouders van je kinderen� ga daarover in overleg

met de ouders� en stem daar heel consistent je beleid en je acties op af�

En vooral: onderbouw die stellingname vanuit een heldere pedagogische
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visie� Uiteindelijk gaat het erom een cultuur te ontwikkelen waarin 

partnerschap tussen ouders en school� school en ouders� als iets vanzelf�

sprekends wordt ervaren�

Hoofdstuk 
   Om het vertrouwen van de ouder – gemeentelijke zorg
voor haar jongste inwoners
Met een variant op de titel van een recent Manifest van de VNG Om het
vertrouwen van de burger schetst Pim van Hulst (VNG) een model waarin

de gemeente haar lokale regierol mede ent op partnerschap met ouders�

Gemeenten moeten zich erom bemoeien het vertrouwen van de ouders te

winnen: "Ouders moeten kunnen rekenen op een partner die met hen

meedenkt: een overheid� die zich verantwoordelijk weet voor dat deel

van de vorming en opvoeding van de jeugd� dat de ouderlijke verant�

woordelijkheid te buiten gaat�” Met dat vertrouwen ontstaat een 

belangrijke basisconditie voor het benutten van structurele voorzieningen

door juist die kinderen en ouders die zulke voorzieningen het meest

nodig hebben�

Hoofdstuk    Inrichting van de educatieve infrastructuur – enkele criteria
Hoe creëer je een rijke omgeving voor kinderen� waarin ze zich goed 

kunnen ontwikkelen? Refererend aan de vele antwoorden die recent op

deze vraag werden gegeven� bespreekt Ton Schouten (Fontys) een zestal

criteria die van belang zijn bij een weging van die antwoorden: 

• ruimte voor vraagsturing in de zin van meer invloed van ouders op 

de inrichting; 

• denken in termen van basisvoorzieningen vanuit rechten voor kinderen;

• een integrale aanpak in plaats van de huidige verkokerde benadering;

• sturing op kwaliteit;

• ruimte voor lokale regie;

• verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor duidelijke beleidskaders

en daarbij passende gunstige condities�

Hoofdstuk �   Voor� en vroegschoolse educatie: op weg naar 
structurele voorzieningen?
Actuele inzichten in de ontwikkeling van jonge kinderen en maatschappe�

lijke ontwikkelingen pleiten� aldus Jef van Kuyk (Citogroep)� voor een

recht op educatieve voorzieningen voor �� en ��jarigen� Uit onderzoek is

genoegzaam bekend dat uitbreiding van het recht op educatie en het

daadwerkelijk benutten van dat recht bijdragen aan de verhoging van 



onderwijskansen� De huidige positionering van peuterspeelzalen en 

kinderopvang biedt deze voorschoolse voorzieningen evenwel te weinig

kansen om zich te ontwikkelen tot hoogwaardige� structurele voorzieningen�

Met de VVE�Regelingen heeft de overheid al veel geïnvesteerd in de 

educatie van jonge kinderen� De volgende stap ligt� mede gelet op 

internationale ontwikkelingen� voor de hand: onder regie van de 

overheid voorschoolse voorzieningen – met waarborgen voor voldoende

eigenheid – inbedden in de structuur van de basisschool� 

Hoofdstuk ��   Hoe kansen kunnen keren
Bovenschools managers Piet Derikx� Okke Moeke en Jan Timmers (Signum)

beschrijven hoe in de gemeente 's�Hertogenbosch heel doelgericht 

gewerkt wordt aan meer samenhang tussen voorschoolse voorzieningen

en basisscholen� Vooralsnog ligt bij die voorschoolse voorzieningen het

accent op het peuterspeelzaalwerk� maar de Den Bossche ambitie 

reikt verder� 

Vanuit de overtuiging dat peuterspeelzaalwerk noch basisonderwijs op

eigen kracht alle problemen kunnen oplossen� maar elkaar daarbij nodig

hebben� zijn beide werksoorten ondergebracht in eenzelfde bestuurlijk

construct� Op termijn moeten peuterspeelzaal en basisschool ook fysiek

een koppel vormen en op één locatie gehuisvest zijn� Er is sprake van een

op onderlinge afstemming gerichte regie� 

Den Bosch positioneert het peuterspeelzaalwerk nadrukkelijk als een

laagdrempelige basisvoorziening voor alle kinderen die met gekwalifi�

ceerde leidsters kinderen naar behoefte een gedifferentieerd aanbod 

kan bieden� In lijn daarmee is een systeem van peutergebonden 

financiering ingevoerd�

Hoofdstuk ��   Organiseer de professie!
Paul Leseman (Universiteit van Amsterdam) werpt zich op als pleitbezorger

voor een stevige organisatie van de professie� te verstaan als de gemeen�

schap van allen die zich � direct of indirect en vanuit verschillende 

functies � bezig houden met de opvoeding van en de zorg en het onderwijs

aan jonge kinderen� Hij doet dat onder verwijzing naar voorbeelden in

het buitenland� Hij verwacht dat er van zo'n organisatie een grote 

kwaliteitsimpuls zal uitgaan� die moeilijk op andere wijzen te realiseren

is� Ze zal "stem en gezag aan de professie geven" en een grote bijdrage 

leveren aan de samenhang� de kwaliteit en de effectiviteit van voor� en

vroegschoolse opvang en educatie�
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Hoofdstuk �

Investeren in de jeugd � de noodzaak van 

integraal jeugdbeleid
Jo Hermanns en Margaretha Vergeer (Universiteit van Amsterdam)

Het beleid dat begin jaren negentig van de vorige eeuw is ingezet om

meer te investeren in jeugd met O&O�beleid heeft handen en voeten 

gekregen� O&O� ofwel opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimu�

lering� hier gebruikt in de algemene zin van: opvoeders helpen opvoeden

en kinderen helpen bij hun ontwikkeling� Dat blijkt uit recent onderzoek

onder een representatieve steekproef van Nederlandse gemeenten�� Wel

zijn er nog grote verschillen tussen gemeenten� Vijfenveertig procent van

de gemeenten is nogal afwachtend: ze voeren geen beleid of noemen

O&O geen thema� of ze vinden dat de gemeente geen initiatief hoeft te

nemen op O&O gebied� Een groot knelpunt daarbij is het ontbreken van

financiële middelen� Met name de kleinste gemeenten hebben het 

moeilijk met het ontwikkelen en implementeren van O&O�beleid�

Uit datzelfde onderzoek komt ook naar voren dat er een grote behoefte

is aan bezinning en aan een vrij fundamentele heroriëntatie� De richting

die deze heroriëntatie uitgaat� is voor een aantal aspecten van het beleid

wel al te duiden�

�� Van probleemgericht naar ontwikkelingsgericht aanbod
Een van de afspraken tussen rijk� provincies en gemeenten in Jeugdbeleid
in Ba(la)ns is "balans brengen in het jeugdbeleid door niet alleen te 

focussen op de problemen� maar ook te investeren in de versterking van

algemene voorzieningen voor jeugdigen"� De praktijk blijkt sterker dan de

leer� In verreweg de meeste gemeenten is het aanbod op het terrein van

O&O probleemgericht en bestaat het uit methodieken� projecten en 

activiteiten die grotendeels naast het reguliere aanbod plaatsvinden� 

Frequent ontstaat hierdoor een tweedeling in het aanbod: regulier aan�

bod voor de doorsnee kinderen en projectmatig� doelgroepgericht aanbod

voor de kinderen uit de zogenaamde doelgroepen� Met name jonge 

kinderen krijgen vaak letterlijk een apart aanbod� dat afgezonderd is van

het aanbod van de overige kinderen� Deze dreiging is wel de ‘zachte
apartheid’ genoemd� Deze tweedeling is onwenselijk� zoals 

� Dit artikel is gebaseerd op en put vrijelijk uit Hermans� J�M�A� & M�M� Vergeer (����): Opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering in Nederlandse gemeenten� Stand van zaken ���� (onderzoek verricht in opdracht van de Directie
Jeugdbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid� Welzijn en Sport)� 
Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut (SCO Rapport nr� �	�)



ontwikkelingen in andere sectoren hebben laten zien� zoals het onderwijs

(een zeer gediversifieerd systeem van speciaal onderwijs) en de 

jeugdzorg (met zijn omvangrijke aanbod van (semi�)residentiële 

voorzieningen)� De door deze systeemscheiding opgeroepen problemen

spelen ons nog parten� 

In een aantal gemeenten (vooral als ze in het recente verleden veel 

projecten hebben zien ontstaan) begint men zich ongemakkelijk te voelen

bij de sterke groei van het bijzondere aanbod voor bijzondere doelgroepen

(‘de projectencarrousel’)� De intentie is er dan wel om met jeugdbeleid de

ontwikkelingskansen voor alle jongeren te vergroten� maar in de praktijk

wordt die lijn noodgedwongen snel losgelaten en wordt jeugdbeleid 

‘risicogroepenbeleid’� Men ervaart dat de jeugdgezondheidszorg� het 

peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs hun taken niet aankunnen�

terwijl er tegelijkertijd een ‘weelde’ aan projecten daarbuiten bestaat�

Deze weelde is overigens relatief� Voor zover nu bekend� wordt het 

overgrote deel (driekwart of meer) van de doelgroepen niet bereikt door

het voor hen bedoelde specifieke aanbod� 

De oplossingsrichting bestaat hier in versterking van het reguliere aanbod�

Dat heeft consequenties voor kinderopvang� peuterspeelzalen en 

basisscholen� maar ook bijvoorbeeld voor Ouder en Kindzorg� Maak de

kinderopvang inclusief in plaats van exclusief: versterk de opvang zodanig

dat ook kinderen met handicaps� ontwikkelingsachterstanden en opvoe�

dingsproblemen in de reguliere opvang terechtkunnen� Professionaliseer

de peuterspeelzalen en maak deze toegankelijk voor bijzondere doelgroepen�

Breng meer samenhang aan tussen voorschoolse voorzieningen en basis�

scholen� De ontwikkeling van het concept 'brede school'� 'wijkschool'�

'vensterschool'� 'voorschool'� 'Spilcentrum' komt hieraan tegemoet: een

alledaagse voorziening wordt versterkt en uitgebouwd zodat verschillende

groepen kinderen en ouders er terechtkunnen� Laat verder het pedago�

gisch spreekuur standaard deel uitmaken van het voorzieningenpakket

van de Ouder en Kindzorg�

Door regulier en specifiek te verbinden� verliezen vele specifieke projecten

en programma's hun status van project en worden ze veeleer een 

methodiek die door en binnen het reguliere aanbod op maat kan worden

aangeboden� Welzijnsvoorzieningen die nu nog vaak als zelfstandige 

aanbieder van projecten optreden� zullen in deze constellatie vooral 
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gaan optreden als toeleveranciers van expertise en methodieken voor 

andere voorzieningen�

Het versterken van de reguliere voorzieningen vraagt een aanzienlijke

verhoging van het budget voor de jeugd� Vooralsnog is echter het ombuigen

van de vele geldstromen voor specifieke doelgroepen naar een verster�

king van reguliere voorzieningen al een flinke stap in de goede richting�

�� Samenhang door effectieve regie
Naast de beschikbaarheid van financiële middelen is het ontbreken van

samenhang in beleid en praktijk een grote klacht in de gemeenten� Door

gebrek aan samenwerking en afstemming tussen instellingen kunnen 

gemeenten de burger moeilijk een samenhangend aanbod bieden� Alle

partijen kijken tegelijkertijd afwachtend naar de gemeente als actor die

de samenhang moet aanbrengen� De gemeenten zelf willen in het 

algemeen die regie wel op zich nemen� maar voelen zich in het uitoefenen

van die functie belemmerd door een te sterk initiërende en sturende rijks�

overheid die bovendien nog vaak in zijn beleid een sterke ‘verkokering’

laat zien� Gemeenten willen zelf initiatieven kunnen nemen� Ze verwachten

van de rijksoverheid vooral financiële ondersteuning bij ontwikkelingen

die op het niveau van de gemeente in gang gezet zijn� het stellen van 

algemene beleidskaders en voorlichting en ondersteuning ten aanzien

van inhoudelijke kaders� Ze bewegen zich in de richting van wat het 

Sociaal en Cultureel Planbureau noemt ‘een materiële sturing’: een sturing

primair op inhoud� resultaatgericht en met veel aandacht voor de 

effectiviteit van het beleid�

Ook hier is de oplossingsrichting duidelijk� Om regie te kunnen voeren�

dient het gemeentelijk apparaat allereerst intern de zaken goed op elkaar

af te stemmen en met eenzelfde doordachte visie naar buiten te treden�

Op de tweede plaats is een gezamenlijk aanspreekpunt voor uitvoerende

instellingen nodig� gekoppeld aan een overlegstructuur waarin 

O&O�beleidszaken aan de orde kunnen komen en waarin men in overleg

uitvoeringsplannen opstelt en op elkaar afstemt� Een derde element is

dat de gemeente een systeem van afspraken met de afzonderlijke 

instellingen ontwerpt waardoor ze meer greep op producten en 

resultaten krijgt�



Om die regietaak goed te kunnen ontwikkelen hebben gemeenten in elk

geval in de ontwikkelfase externe steun nodig� Verder moeten gemeenten

meer ruimte krijgen om middelen vanuit rijksprogramma's naar eigen

goeddunken in te zetten: minder aanbodgestuurd� meer vraaggestuurd�

Tenslotte dient er in elk geval rond de Jeugdzorg een intensievere 

communicatie tot stand te komen tussen gemeenten en provincies�

�� Meer oog voor kwaliteit
De snelle groei van het O&O�aanbod is niet gepaard gegaan met de 

ontwikkeling van een kwaliteitsstelsel� Het accent lag duidelijk op kwan�

titeit� Uiteenlopende instanties hebben grotendeels ongecoördineerd 

talloze methodieken en programma's ontwikkeld en binnen de gemeenten

afgezet� Slechts enkele onderdelen � het meest nog programma’s ter 

bestrijding van onderwijsachterstanden � zijn op hun effectiviteit getoetst�

De resultaten hiervan waren overigens doorgaans niet erg spectaculair� 

Belangrijke kwaliteitscriteria van het aanbod zijn bekendheid bij de doel�

groep� bereik van de doelgroep� samenhang met andere onderdelen van

het aanbod en effectiviteit� Van individuele projecten en methodieken

noch van programma´s van verschillende activiteiten bestaat inzicht in

de mate waarin de criteria bereikt worden� In de overzichten van ‘good

practices’ blijkt maar een klein deel van het aanbod aan de meest essen�

tiële criteria te voldoen� Op zijn best kan men zeggen dat de kwaliteit 

onbekend is� Op zijn slechtst zijn er aanwijzingen dat in ieder geval 

bekendheid en bereik doorgaans zeer gering zijn� Over samenhang is al

het nodige gezegd� Slechts ��� van de gemeenten kwalificeert de kwaliteit

van het eigen aanbod als goed tot zeer goed�

De oplossingsrichting? Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is

absoluut noodzakelijk � met het oog op de gewenste samenhang en syste�

matiek bij voorkeur vanuit een consortium van samenwerkende instellingen�

Er moet meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en toepassing van

kwaliteitssystemen� Een belangrijk instrument hierbij zou zijn een 

‘standaard jeugdmonitor’� die uniform in de gemeenten kan worden 

toegepast� Een monitor met een beperkte ‘longitudinale stam’ van basis�

gegevens over ontwikkeling� opvoeding en gebruik van voorzieningen die

vervolgens naar lokale behoefte kan worden aangevuld�
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�� Zoeken naar meer vraagsturing
Een van de afspraken in Jeugdbeleid in Ba(la)ans is dat de verschillende

overheden ‘beleid maken mét de jeugd (en hun opvoeders)’� In de praktijk

is hiervan zelden sprake� Weliswaar heeft de aandacht voor bestuurlijke

jeugdparticipatie de positie van jongeren (�	�) sterk verbeterd� maar

voor ouders en jonge kinderen is er nauwelijks sprake van rechtstreekse

betrokkenheid bij de ontwikkelingen� Sommige bestuurders en ambtenaren

zien geen heil in het betrekken van ouders en kinderen en vinden het een

verantwoordelijkheid van overheid en instellingen om te bedenken wat

goed is voor kinderen� De meeste gemeenten betreuren echter het gebrek

aan vraagsturing� Afgezien van het feit dat hier principiële opvattingen

over lokaal bestuur aan ten grondslag liggen verwacht men ook problemen

met de acceptatie van een eenzijdig opgezet beleid en een eenzijdig 

samengesteld aanbod� Naast het ontbreken van financiële middelen

wordt het ontbreken van goed zicht op ‘de vraag’ als grootste 

knelpunt genoemd�

De oplossing van dit probleem gaat in de richting van een beïnvloeding
van het lokale beleidsdenken (meer vraagsturing vooronderstelt een 

andere visie op beleidsontwikkeling)� onder meer door het beschikbaar

stellen van modellen� methodieken en stappenplannen voor effectieve
communicatie met groepen burgers� In een aantal gemeenten zijn 

daarmee overigens al goede ervaringen opgedaan�

	� Stroomlijning en ondersteuning
De behoefte aan een bezinning en heroriëntatie is onmiskenbaar� Dat

vraagt om een doordachte planning van de volgende fase in de ontwikkeling

van het jeugdbeleid� Duidelijk is ook dat gemeenten� zeker in de ontwik�

kelfase van nieuw beleid� externe ondersteuning nodig hebben� Met

name de kleinste gemeenten zullen die steun niet kunnen ontberen� 

Continuering van het VNG�project Lokaal Jeugdbeleid in een aangescherpte

vorm ligt in de rede – 'aangescherpt' met het oog op de boven 

gesignaleerde knelpunten en oplossingsrichtingen� 

Voor die meer fundamentele bezinning en heroriëntatie valt te overwegen

om � vergelijkbaar met de succesvolle Task Force Jeugdzorg�

die de basis legde voor fundamentele veranderingen in de jeugdzorg ��

een Task Force Jeugdbeleid in te stellen� Deze zou in relatief korte tijd de

grote lijnen van het jeugdbeleid moeten ontwerpen� Daarbij zou ze 



zowel aandacht moeten besteden aan de gewenste inhoud en het volume

van het beleid als aan de beleidsprocessen die op rijks�� provinciaal� en

gemeentelijk niveau nodig zijn om dat beleid ook daadwerkelijk te 

realiseren� Uitgangspunt daarbij is dat gemeenten een lokaal aanbod

moeten kunnen realiseren dat ontwikkelingsgericht èn vraaggestuurd is� 

De Task Force zou ook een onderbouwde inschatting moeten maken van

de kosten die hiermee gemoeid zijn� Tot slot zouden belangrijke taken

van deze Task Force zijn het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor

jeugdbeleid en zorgdragen voor coördinatie van de vele initiatieven om

tot jeugdmonitoren te komen� De Task Force zou zo moeten zijn samen�

gesteld dat de uitspraken op alle niveaus als gezaghebbend worden ervaren�
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Hoofdstuk �

Het spelende en lerende kind� de spil waar het 

allemaal om draait
Anton van Gerwen (Gemeente Eindhoven)

Het Spilconcept
Het spelende en lerende kind� daar draait het allemaal om in het Spilcentrum
van de gemeente Eindhoven� SPIL staat voor SPelen� Integreren� Leren� 

De filosofie achter het Spilconcept is dat de maximale ontwikkelingskansen

van elk kind centraal staan� Ieder kind dus� omdat elk kind recht heeft op

een goede start� Het Spilconcept maakt van het begin af aan de optimale

ontplooiing van elk kind mogelijk� 

In een Spilcentrum worden tenminste peuterwerk� kinderopvang en 

basisonderwijs samengebracht tot een geheel� liefst waar mogelijk in 

één fysiek centrum�

Samenwerking en integratie worden per Spilcentrum geregeld in een 

gezamenlijk opgesteld Pedagogisch plan� Voor elk Spilcentrum geldt een

eigen op de wijk/buurt geënt plan� 

Op termijn overal in de gemeente
Spilcentra zullen in de (nabije) toekomst het algemeen fundament zijn

voor het Spelen en Leren voor kinderen van � – �� jaar� Het is de bedoeling

om binnen een tijdsbestek van tien jaar alle basisscholen� alle peuterwerk

en kinderopvang te integreren tot Spilcentra� Het basisonderwijs en het

peuterwerk zijn daarbij de twee hoofdaannemers� Zij nodigen andere 

organisaties waaronder de branche kinderopvang� jeugdgezondheidszorg�

thuiszorg en instellingen voor opvoedingsondersteuning� naar gelang de

wijk/buurt dit verlangt� uit om mede vorm te geven aan de inhoud en 

organisatie van elk Spilcentrum�

Spilcentra en werkende ouders
Spilcentra spelen in op het (toekomstige) dagbestedingspatroon van 

ouders/opvoeders� Een Spilcentrum is immers een concentratie van voor�

zieningen voor kinderen van � – �� jaar en biedt een logische oplossing

voor burgers die wonen en werken combineren� Een Spilcentrum is daarbij

de veilige haven en een plek waar� op een verantwoorde wijze�

ouders/opvoeders hun kinderen dagelijks kunnen onderbrengen in een 



op elkaar afgestemd en ingespeeld systeem van professionals� Overigens blij�

ven ouders de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen� 

Wijkspecifieke samenstelling
Spilcentra komen overal en zijn in de basis gelijk� Spilcentra zijn geen

equivalent van onderwijsvoorrang� onderwijsachterstand of specifiek 

bedoeld voor wijken en buurten waar een extra impuls nodig zijn�

De Spilelementen zijn te vergelijken met de blokken in een blokkendoos

die per wijk/buurt kunnen verschillen in grootte en samenstelling� in 

intensiteit en variëteit� Een minimum Spilvariant bestaat tenminste uit

basisonderwijs en peuterwerk� liefst nog aangevuld met (verschillende

vormen van) kinderopvang� De maximum Spilvariant staat bekend als het

Spil�Brede centrum en biedt onderdak en samenwerking aan vrijwel alle

maatschappelijke elementen waar ouder en kind mee gebaat zijn en mee

in aanraking kunnen komen� 

Bestuurlijk arrangement onontbeerlijk
Het op korte� middellange en lange termijn ontwikkelen van Spilcentra

gaat uit van een niet vrijblijvende samenwerking tussen basisscholen�

peuterwerk en instellingen voor jeugdgezondheidszorg� welzijn en opvang�

Het gaat in de organisatie van Spilcentra vooral om het realiseren van 

samenhang� Het zijn vooral de raakvlakken van kerntaken van participe�

rende instellingen die naadloos op elkaar moeten aansluiten� Die 

samenhang wordt gesymboliseerd middels het ‘Olympisch model’� waarin

de kerntaken van instellingen gezien worden als elkaar overlappende 

cirkels� De overlap tussen de cirkels wordt beschouwd als de kern van het

Spilcentrum� waar organisatie en management elkaar treffen en samen�

werking en samenhang in pedagogiek en didactiek worden gerealiseerd� 

Het organiseren van een bestuurlijk arrangement op stedelijk niveau is

hiervoor onontbeerlijk� In een met betrokken participanten afgesloten

convenant is de wens� de wil en de wijze om te komen tot een dekkend

netwerk van uitsluitend Spilcentra reeds verankerd� Zo’n convenant is

een eerste summiere aanzet en is de meest ongedwongen manier om

te komen tot verregaande noodzakelijke samenhang� Maar er zijn 

verdergaande stappen nodig�

Per Spilcentrum moeten verantwoordelijkheidsstructuren helder en 

duidelijk worden geformuleerd� Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke

beheersbaarheid� maar ook om het pedagogische klimaat en het programma

dat specifiek voor elk Spilcentrum wordt afgesproken�
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Bij Spilcentra is er sprake van multifunctioneel gebruik van ruimten� Van

de participanten wordt verwacht dat men bestaande bestuurs� en 

beheersstructuren ter discussie stelt� de verkokering doorbreekt� andere

gezagsverhoudingen creëert� met het ultieme doel om gezamenlijk te

komen tot geheel nieuwe� op het Spilconcept geënte� samenwerkingsvormen�

Zaken als het eigendoms� en claimrecht� het Spilmanagement� de zeggen�

schap over en medezeggenschap van de verschillende gebruikers en de

exploitatie en het beheer van gebouwen moeten in het teken van het

Spilconcept worden geregeld� Het Spilconcept zal het best gedijen in een

vorm waarin onderlinge gebondenheid met behoud van eigen verant�

woordelijkheid en autonomie mogelijk gemaakt wordt� Op den duur zal

dit in één nieuwe bestuurlijke setting vorm en inhoud krijgen� Intenties

en convenanten zijn daarbij te vrijblijvend� 

Het kind als spil
De spil waar het allemaal om draait is het spelende en lerende kind in de

leeftijd van � – �� jaar� of liever nog tot �� of � jaar en het maximaliseren

van diens ontwikkelingskansen� Daarbij wordt een krachtig beroep gedaan

op het creatieve en inventieve vermogen van de participanten om het be�

nodigde ontwikkelingscontinuüm met elkaar te organiseren te garanderen�

Want investeren in kinderen is cruciaal omdat ze allemaal de moeite

waard zijn� ieders zorg zijn� het kapitaal zijn voor de toekomst en allen

recht hebben op een goede start� Spilcentra funderen deze ankerpunten�
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Hoofdstuk �

Wie zorgt er voor mijn kind?
Een handvol opmerkingen over de bestuurlijke en beleidsmatige kanten 
van kindercentra
Jo Kloprogge (Sardes)

Hoe het kwam
Het belang van goede voorzieningen voor jonge kinderen is in Nederland

pas laat onderkend� Tot voor enkele jaren overheerste de mening dat 

kinderen vooreerst bij hun – niet werkende – moeder thuishoren� en hun

tijd dienen te besteden aan het eten van boterhammetjes met pindakaas�

het zingen van liedjes� het drinken van thee� en vrijelijk putten uit het

brede arsenaal van kinderspelletjes zoals die al door Pieter Breughel de

Oudere in �	�� waren geschilderd� Twee vaderlandse trauma’s lagen hier

aan ten grondslag� Enerzijds de angst dat de staat er stiekem op uit is 

ouders van hun opvoedingsverantwoordelijkheid te beroven� Anderzijds

de vaste overtuiging dat kinderen het beste gedijen als je ze in een veilige

omgeving bezig laat zijn met de pindakaas� de liedjes en spelletjes� Deze

ideeën waren vooral typisch voor de hogere burgerklasse� maar deze had

natuurlijk ook heel lang zijn eigen scholen en sowieso de meeste invloed�

Vanaf het midden van de jaren negentig kwam er plotseling meer belang�

stelling voor de voorzieningen voor jonge kinderen� één langs een heel

korte en één langs een wat langere weg�

Capaciteitsuitbreiding vanuit economische motieven
De eerste weg betrof het uitbreiden van de capaciteit van de opvang�

voorzieningen� met name de kinderdagverblijven� Na een één�tweetje

tussen de regering en de Emancipa�tieraad kwam er snel geld beschikbaar

om de opvangcapaciteit uit te breiden� Het doel was in eerste instantie

om meer ouders� vooral moeders� in staat te stellen een baan te nemen�

Dat kan alleen als de kinderen op een goede manier worden opgevangen

en dus werd de kinderopvang drastisch uitgebreid� Het toenmalige 

kabinet had zich er wel van verzekerd dat deze investering voordelig was

omdat de belastingopbrengsten van de werkende ouders vier tot vijf keer

zo hoog zouden zijn als de kosten van de uitbreiding� Het kind werd hier

min of meer gepositioneerd als een oppasprobleem dat moest worden 

opgelost� Het waren in eerste instantie vooral de leidsters van de 



kinderdagverblijven en de ouders die zich druk begonnen te maken over

de vraag hoe de tijd van kinderen in de opvang zo goed mogelijk zou 

kunnen worden benut� Pas later schoof het beleid bij deze discussie aan�

maar het vraagstuk van de “pedagogiek van de kinderopvang” is nog volop 

in beweging� 

Veranderende inzichten omtrent de ontwikkeling van kinderen
De tweede weg had een lange aanloop en kwam meer voort uit veranderde

inzichten uit onderzoek� de ontwikkelingspsychologie� de taalweten�

schappen en de medische wetenschappen� Uit dit onderzoek kwam een

ander beeld van het jonge kind naar voren dan het traditionele beeld; het

beeld van een kind dat veel robuuster is en veel meer gretig en capabel

om zijn cognitieve en talige talenten te ontwikkelen� Voor opvoeding en

onderwijs van jonge kinderen en met name de kinderen uit achterstands�

groepen� i�c� kinderen die van huis uit maar in beperkte mate worden 

gestimuleerd� blijken voorschoolse voorzieningen een belangrijk aangrij�

pingspunt om in een vroeg stadium hun ontwikkeling te stimuleren en

het risico op het vroegtijdig oplopen van ontwikkelings� en onderwijs�

achterstanden tot een minimum te beperken� 

Eerste gedachten over een nieuwe structuur
Gevoed door Nederlandse onderzoeksgegevens en een overstelpende

hoeveelheid evidentie uit het buitenland begonnen de ideeën over opvoe�

ding en onderwijs van jonge kinderen ook in het politieke veld geleidelijk

te veranderen� Rond de eeuwwisseling leidde dat tot investeringen in

programma’s voor peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisschool

(Piramide en Kaleidoscoop)� tot investeringen in trainingen� en tot een

eerste gedachtevorming over een nieuwe structuur van voorzieningen

voor het jonge kind� Voor die nieuwe structuur waren de voorschool en

de brede school de trefwoorden� Ook hier rekende de regering zich overigens

al snel rijk aan de verwachte opbrengsten� Een relatief bescheiden 

investering in jonge kinderen zou zich later veelvuldig kunnen terugbetalen

in verminderde kosten (minder kosten voor achterstandsonderwijs� 

criminaliteitsbestrijding� sociale uitkeringen� enzovoorts)�

Maatschappelijke ontwikkelingen
Beide wegen zowel overigens niet alleen gevoed door ingrijpende veran�

deringen in de organisatie van het gezinsleven en van opvoedingspatronen

in Nederland� maar dragen in hun verdere ontwikkeling ook daaraan bij�
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Verschillende factoren speelden hierbij een rol� Allereerst de emancipatie

van de vrouw� die zich mede vertaalde in een enorme groei van de 

participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt� Verder de toegenomen he�

terogeniteit in de samenleving ten gevolge van migratieprocessen� die

zich onder meer vertaalde in een diversiteit aan normen en waarden met

betrekking tot de opvoeding� Voorts de veranderingen in de gezinsstruc�

tuur� waar het man�vrouw�kind�huis–tuin–huisdier patroon wel niet 

verdween maar toch veel minder dominant werd� Al deze factoren 

ontkrachtten de klassieke vaderlandse trauma’s minstens ten dele� Het

wantrouwen tegen de mede opvoedende overheid blijft overeind� maar

tegelijkertijd wordt in toenemende mate het belang erkend van een

maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de opvoeding� de

ontwikkeling en de onderwijskansen voor jonge kinderen� In die zin kan

het overheidsbeleid richting jonge kinderen heel goed worden gezien als

een onvermijdelijke reactie op een door de overheid toch niet tegen te

houden ontwikkeling van de levenswijze en de gedachteontwikkeling van

haar eigen burgers� 

Opvoeding en ontwikkeling niet langer het exclusieve domein van de ouders
Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde inzichten� hebben ertoe

geleid dat de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen niet langer

tot het exclusieve domein van de ouders wordt gerekend� Dat betekent

dat daarmee de vraag zich aandient of niet opnieuw keuzes bepaald moeten

worden als het gaat om verantwoordelijkheden en beleid op het terrein

van kinderopvang� peuterspeelzalen en voor� en vroegschoolse educatie�

De Makelaar VVE vraagt zich dan ook af: “Wordt als het gaat om voorzie�

ningen voor �� tot ��jarigen primaat toegekend aan de rechten van 

kinderen op het terrein van opvoeding� ontwikkeling en onderwijs en een

daaruit voortvloeiende overheidsverantwoordelijkheid voor kwaliteit en

beschikbaarheid van algemeen toegankelijke basisvoorzieningen� of ligt

het primaat bij de rechten en plichten van ouders/werknemers en 

werkgevers en heeft de overheid uitsluitend een aanvullende verant�

woordelijkheid voor een zekere mate van toegankelijkheid en doelgroep�

specifiek aanbod in het kader van bestrijding van onderwijsachterstanden

en arbeidsmarktbeleid?”



Hoe het is
De huidige gesteldheid van de VVE�sector lijkt een beetje op de ingrijpende

restauratie van twee wel mooie� maar inmiddels erg vervallen oude naast

elkaar gelegen woningen� Er zijn al wat muurtjes gesloopt� er zijn steigers

neergezet� nieuwe materialen worden aangevoerd� maar de architect

weet nog niet precies hoe het er straks moet gaan uitzien� Zelfs de vraag

of er één mooi nieuw huis moet komen of dat vastgehouden wordt aan

twee huisjes is nog niet beantwoord�  

De kinderopvangsector lijkt inmiddels de ergste groeistuipen achter de

rug te hebben en is nu bezig orde op zaken te stellen en de reguliere 

processen te normaliseren� aangepast aan de wensen van de ouders en 

rekening houdend met de kwaliteitseisen van de gemeentelijke en lande�

lijke overheid� Tegelijkertijd dienen zich nieuwe uitdagingen aan� want de

behoefte aan opvang kent voorlopig nog geen einde� breidt zich uit naar

oudere leeftijdsgroepen van kinderen en dringt steeds verder door naar

de avonduren en ook naar vakantietijden� Het overheidsbeleid is geënt op

een primaire verantwoordelijkheid voor werkgevers� en werknemers�

organisaties en marktwerking� In die lijn lijkt de opvang steeds meer het

karakter te krijgen van een voorziening voor werkende ouders� Ouders

met een goede baan en een redelijk inkomen zijn daarbij in het voordeel� 

Kinderen uit achterstandsgroepen zijn – voorzover ze worden bereikt –

vooral te vinden in peuterspeelzalen� De peuterspeelzalen en basisscholen

die aanspraak kunnen maken op VVE�middelen zijn druk doende met de

invoering van kwaliteitsprogramma’s� met scholingstrajecten en onderlinge

afstemming� al dan niet in voorschool�achtige constructen� In hoeverre

peuterspeelzalen die buiten het kader van het onderwijsachterstanden�

beleid vallen� kunnen inzetten op uitbreiding� kwaliteitsbeleid en 

samenwerking met basisscholen is afhankelijk van de inzet van de 

instellingen zelf en van de ruimte die lokale overheden (kunnen) bieden�

Inmiddels is ook de jeugdgezondheidszorg druk bezig om zich te positio�

neren in het VVE�traject� De regeling vroegsignalering en de herzieningen

in de gezondheidszorg kunnen bijdragen aan een belangrijke versterking

van het VVE�traject en daarmee ook van het jeugdbeleid in bredere zin

en het onderwijskansenbeleid in het bijzonder�
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Structurele verankering vraagt meer
Het ingezette VVE�beleid is een belangrijke impuls die in het onderwijs�

achterstandenbeleid kan worden doorgezet� Maar structurele verankering

van VVE vereist meer� Er is nog veel te doen op een groot aantal onderdelen�

�� Huisvesting
Allereerst is de huisvesting nog vaak een probleem� In de VVE�sector

heeft de landelijke overheid vooral geïnvesteerd in de invoering van 

programma’s en daarvoor benodigde randvoorwaarden� maar de huisvesting

is een zaak van de gemeenten� Het realiseren van huisvesting kost 

natuurlijk meer tijd dan andere randvoorwaarden� zeker omdat de 

huisvesting van peuterspeelzalen tot nu toe geen onderwerp is geweest

van wet� en regelgeving�

In de kinderopvang is het al jaren vechten om de groei van de vraag

enigszins te kunnen bijbenen� Marktwerking en de kostenontwikkeling op

het terrein van onroerend goed impliceren hoge kostenposten die door�

werken in de prijs die ouders� werkgevers en overheden hiervoor moeten

betalen� De variëteit in de vraag stelt de sector daarbij zowel voor uitda�

gingen als problemen� Nu ouders eenmaal de smaak te pakken hebben 

gekregen van het uitbesteden van de kinderen op een redelijk 

verantwoorde wijze� willen ze daar ook op andere tijdstippen en in 

andere perioden van het jaar gebruik van maken� 

Landelijke beleidskaders en verschillen in koopkracht van ‘afnemers’ – 

ouders en overheden – zijn daarbij van invloed op de concurrentiepositie

van instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk� Ze beïnvloeden

ook de mate waarin instellingen bereid en in staat zijn om een aanbod te

bieden dat voldoet aan kwaliteitscriteria en recht doet aan de onderwijs�

kansen van jonge kinderen� 

�� Scholing
Scholing is een tweede traject waar nog een aantal jaren hard aan 

gewerkt zal moeten worden� Het gaat dan zowel om de initiële opleidingen

als om de na– en bijscholing� 

Het VVE�beleid voorziet in aanvullende trainingen voor leidsters en leer�

krachten� zodat zij in staat zijn om een aanbod te realiseren dat beter is

afgestemd op de individuele ontwikkeling van jonge kinderen� Er is grote

bereidheid en inzet van peuterspeelzalen om binnen en buiten de kaders

van het onderwijsachterstandenbeleid verder te gaan met dit ingezette

kwaliteitsbeleid� Maar vooralsnog zijn de middelen daarvoor 



onvoldoende gewaarborgd� De zwakke uitgangspositie en het feit dat in

vrijwel alle peuterspeelzalen gewerkt wordt met vrijwilligers stelt daarbij

grenzen aan de mogelijkheden� 

Voor de kinderopvang is de inhoud van de scholingsbehoefte voor een 

belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin de sector zich al dan niet

rekenschap moet of wil geven van pedagogische en VVE�doelstellingen� 

Op dit moment is de opleiding van leidsters in peuterspeelzalen en 

kinderopvang onderdeel van een bredere MBO�opleiding – sociaal peda�

gogisch werk – waarin voorzover deze gericht is op het werken met jonge

kinderen vooral het accent ligt op verzorging� veiligheid en gezondheid�

De verantwoordelijkheid voor de invulling en verdere ontwikkeling van

dit scholingsaanbod berust primair bij werkgevers� en werknemers�

organisaties op het terrein van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk�

De vertaling van actuele wetenschappelijke inzichten op het terrein van

de ontwikkeling van jonge kinderen en VVE vereisen een systematische

herijking van de inhoud en positionering van het scholingsaanbod op

MBO�niveau� waarbij ook de relatie en de afstemming met opleidingen

op HBO�niveau moeten worden betrokken� 

�� Programma's
Onderhoud en verdere ontwikkeling van programma’s in de VVE�sector is

een volgend punt� Weliswaar zijn er enkele programma’s beschikbaar� die

een duidelijk stap vooruit betekenen in vergelijking met het verleden�

maar het is niet zo dat hiermee ook voor de toekomst kwaliteit verzekerd

is� Als deze sector serieus wordt genomen� moet er continu gewerkt 

worden aan onderhoud van bestaande programma’s� de ontwikkeling van

nieuwe programma’s� onderzoek naar de kwaliteit van de programma’s en

evaluatie van het feitelijk functioneren van de programma’s� 

Voor de kinderopvangsector is er eigenlijk geen programmatische aanpak

of instrumentarium beschikbaar� Het is wellicht verstandig om met inves�

teringen in de ontwikkeling van instrumenten voor deze sector te wachten

tot er politieke besluitvorming plaatsheeft over de toekomst van de 

voorzieningen voor jonge kinderen� zodat de ontwikkeling binnen de

daar gekozen scenario’s kan worden ingepast�

�� Ouders
De relatie tussen voorzieningen en ouders wordt zowel in het beleid –

landelijk en lokaal � als in de instellingen als een heel belangrijke erkend�

maar het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd� De behoefte
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aan versterking van de voorzieningen voor jonge kinderen komt voor een

belangrijk deel voort uit veranderende leefpatronen en opvoedingsideeën

van ouders� Die veranderingen voltrekken zich nog steeds in een hoog

tempo� Er is daarom behoefte aan een voortdurende fine tuning van de

wensen van ouders en het aanbod van de voorzieningen� zowel voor de

opvangsector als voor de VVE�sector� De opvangsector heeft daarbij

vooral te maken met hoogopgeleide middenklasse ouders� die hoge eisen

stellen aan de veiligheid� gezondheidskundige aspecten en de interactie

met hun kinderen� De VVE�sector richt zich expliciet op lager opgeleide

ouders en hanteert daarbij uitgesproken educatieve doelstellingen� die

ook meer kans maken te worden bereikt als dit gebeurt in synergie met

de ouders� Niet voor niets worden er arrangementen ontwikkeld waar

programma’s voor kinderen worden gecombineerd met programma’s 

voor ouders�

Veel van de vraagstukken die hier kort zijn beschreven� worden nu 

aangepakt in afwachting van en anticiperend op meer helderheid over de

toekomstige structurering van de voorzieningen voor jonge kinderen en

hun ouders� De kwaliteit van de sector is dan ook gebaat bij besluitvorming

over de toekomst�

Hoe het wordt
Er wordt zeker nagedacht over de toekomst van de voor� en vroegschool�

se educatie� Er liggen zelfs drie gezaghebbende stukken voor� die ingaan

op de vraag hoe die toekomst eruit moet gaan zien� In mei ���� werkte

Anke van Kampen in opdracht van OCenW en VWS drie beleidsopties uit�

die eerder waren geformuleerd in “Grenzeloos leren” (Sardes ����)� In

juni verscheen het advies “Spelenderwijs” van de Onderwijsraad� die ook

al in ��� naar deze sector had gekeken in het advies “Voorschools en

buitenschools”� In diezelfde maand presenteerde de Raad voor Maat�

schappelijke Ontwikkeling haar advies “Educatief Centrum voor ouder en

kind”� Omdat het advies van Anke van Kampen drie scenario’s schetst

waarvan er één nog twee varianten kent� liggen er dus eigenlijk vijf 

ontwerpen voor de toekomst voor�



In nevenstaand overzicht zijn de basisgedachten van de vijf ontwerpen

met betrekking tot vooral de bestuurlijke en beleidsmatige vormgeving

kort weergegeven� Omdat de beschrijvingen van de ontwerpen nogal 

variëren in de aandacht die ze besteden aan bepaalde vraagstukken� 

kunnen ze niet zonder meer met elkaar vergeleken worden� Het is echter

wel mogelijk om een paar kernvragen betreffende voor� en vroegschoolse

voorzieningen uit de beschrijvingen te destilleren� In de oorspronkelijke

publicaties zijn tal van uitwerkingen en afwegingen op relevante effecten

van de diverse scenario’s te vinden� Drie adviezen is misschien wat veel�

maar ze creëren samen een mooi veld vol gras en soms glibberige modder

om allerlei beleidsvarianten over te laten paraderen� 
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�� Dekkend aanbod

vve op basis van be�

staande voorzienin�

gen (Van Kampen)

�a� Voorschoolse

educatie bij het 

basisonderwijs�

alleen doelgroep�

kinderen 

(Van Kampen)

�b� Voorschoolse

educatie bij het 

basisonderwijs� hele

leeftijdsgroep

(Van Kampen)

�� Geïntegreerd 

voorzieningenaan�

bod van ��� jaar

(Van Kampen)

�� Eén kindercen�

trum voor ��� 

jarigen voor alle

kinderen

(Onderwijsraad)

	� Een educatief

centrum voor ouder

en kind (��� jaar)

waarbij een centrale

voorziening wordt

gecombineerd met

functionele 

benadering (RMO)

Algemene lijn

Verbeteringen en 

intensiveringen t�o�v�

huidige situatie

Forse bestuurlijke 

en beleidsmatige

veranderingen� 

verantwoordelijkheid

bij het onderwijs

Gelijk aan �a

Centra voor ��� jaar

onder regie 

gemeente

Gemeente regisseert�

bestuur 

kindercentrum werkt

samen met 

de school

Educatief centrum

voor ouder en kind

als zelfstandig 

bestuursorgaan

onder regie van de

gemeente

Instellingen

Huidige instellingen 

blijven bestaan

Schoolbesturen worden 

bevoegd gezag van de

voorscholen� daarnaast

kinderdagverblijven en

peuterspeelzalen

Schoolbesturen richten op

alle scholen een voor�

school in� peuterspeelzalen

blijven niet apart bestaan�

kinderdagverblijven wel

Peuterspeelzalen�kinderdag�

verblijven en consultatie�

bureaus worden opgeheven

als voorziening ten faveure

van de nieuwe centra

Huidige voorzieningen

gaan op in één nieuwe

type kindercentrum met

een eigen bestuur� Dit

werkt samen met de basis�

school� Het biedt tevens

gezinsondersteuning

Het educatief centrum als

zelfstandig bestuursorgaan

stuurt alle vve middelen en

–initiatieven aan� Bestuur�

lijke vernieuwing op het

lokale niveau

Gemeente

Heeft zware regierol en

regelt bekostiging

Gemeente regisseert�

maakt afspraken over voor�

scholen met schoolbestu�

ren� blijft verantwoordelijk

voor peuterspeelzaal voor

niet� doelgroepkinderen

Grotendeels gelijk aan �a�

maar er is geen subsidie�

relatie meer met 

peuterspeelzalen

Heeft een sterke regierol

(ruimte� ondersteunend

netwerk�organisatie

vraaggerichte financiering

van andere vrijetijds�

voorzieningen

Heeft een zware 

regisserende rol en 

schakelt voorschools aan

aanpalend beleid

Delegeert de vve regie aan

het kindercentrum� maakt

afspraken over budget�

inzet en bestuurlijke en

uitvoeringsverantwoor�

delijkheid

Rijk

Zorgt voor toezicht door

inspectie en reguleert

doorlopende lijn voor�

schools � basisonderwijs 

Bekostigt voorscholen

volgens vaste normen�

breidt opleiding leer�

kracht po uit� ontwikkelt

beroepsprofiel� zet 

rijksinspectie in

Grotendeels gelijk aan �a

Maakt een wet op de

centra voor ��� jarigen

met gegarandeerde 

toegankelijkheid en

kwaliteitseisen

Heeft een tegemoet�

komende financiële en

randvoorwaardelijke

verantwoordelijkheid

voor het aanbod en

voert een stimulerings�

beleid

Geen departementale

herschikking� wel onaf�

hankelijk toezicht op het

educatief centrum en de

uitvoeringspraktijk



Dilemma's
Uit de bovenstaande beknopte weergave van de belangrijkste varianten

kunnen enkele kernpunten worden gehaald voor de toekomstige structu�

rering van de voorschoolse voorzieningen� De belangrijkste dilemma’s zijn:

• Richten we het stelsel op ��� jarigen of op ��� jarigen?  Variant � en 	

kiezen voor het leeftijdsbereik ���� de overige voor ���� hoewel variant

�b ook kan worden geduid als een keuze voor �����

• Moet de voorziening toegankelijk zijn voor alle kinderen� met wel een

variatie in het aanbod naargelang de behoefte van de kinderen en 

ouders� of maken we een apart traject voor de doelgroepen van het 

onderwijskansenbeleid in aanvulling op andere voorzieningen� De 

varianten � en �a opteren voor het laatste� maar opmerkelijk is dat de

varianten � en 	 van de beide adviescommissies op dit punt eensgezind

kiezen voor een brede aanpak�

• Blijft de voorziening voor jonge kinderen een afzonderlijke organisatie

met een eigen bestuur of wordt deze onder de paraplu van de basis�

school gebracht? Hier valt de keuze meestal op de eerste optie� maar in

beide uitwerkingen van variant � wordt de verantwoordelijkheid gelegd

bij de basisschool�

• Mede in samenhang met het vorige punt kan de regierol van de 

gemeente relatief zwaar of lichter worden aangezet� In bijna alle 

varianten� met uitzondering van 	� gaat het om een zware regierol van

de gemeente�

• Moet er op het landelijk niveau één centrale regie komen of blijven de

verantwoordelijkheden verdeeld over meerdere departementen?� 

De ene voorkeur is de andere niet
In de meeste notities waarin de varianten of scenario’s zijn uitgewerkt�

zijn afwegingen gemaakt over de voor� en nadelen van de gemaakte keuzen�

Van Kampen heeft de scenario’s doorgesproken met een groot aantal 

instanties en organisaties� waarbij opmerkelijke verschillen in opvatting

aan het licht komen� De bevraagden uit de kinderopvang en de peuter�

speelzalen opteren merendeels voor haar optie �� dus het verbeteren van

de bestaande situatie� Dit roept enigszins de vraag op of men in deze 

sector de ontwikkelingen van de laatste jaren wel goed heeft begrepen�

Binnen de onderwijssector pleit men voor optie �b� met een licht verlangen

naar optie � voor de langere termijn� Ook de VNG ziet scenario � als meest

wenselijke optie� maar wil dit bereiken door kleine stappen te zetten� 

De bevraagden hebben zich niet uitgelaten over de scenario’s van de 
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adviesraden (� en 	)� omdat deze ten tijde van de bevraging nog niet

waren gepubliceerd�

Mijn voorkeur
Zoals heel vaak het geval is als er keuzen moeten worden gemaakt� 

kunnen deze niet zonder meer worden afgeleid uit sets van criteria waar�

aan de voor� en nadelen van verschillende varianten worden afgewogen�

De waarde die aan verschillende criteria wordt gehecht� kan zeer verschil�

lend zijn en natuurlijk spelen ook belangen een rol� Bij het maken van

keuzen spelen nu eenmaal ook subjectieve factoren een rol� en daar is

niets mis mee� Als voorbeeld volgt hieronder mijn persoonlijke keuze�

mèt een argumentatie�

a� Variant � is niet houdbaar� Het plukken en trekken aan de huidige lap�

pendeken kost evenveel inspanning en tijd als nodig is voor de echte

varianten� zonder veel winst op te leveren� Een van de grootste nadelen

van het huidige stelsel is� dat de scheiding  tussen de kinderen van de

have’s en van de have nots in stand wordt gehouden� Dat is alleen aan�

vaardbaar voor wie het realiseren van een maatschappelijke kloof in de

samenleving over de ruggen van de kinderen niet zo heel erg of op zijn

minst onontkoombaar vindt� Variant �a valt om dezelfde reden af�

b� Variant 	 is gebaseerd op een erg groot vertrouwen in het fenomeen

zelfstandig bestuursorgaan� dat bovendien nog eens is gekoppeld aan

het idee van combinatie van een centrale voorziening met een functio�

nele benadering� Dat laatste idee is wel aansprekend� en is in lichtere

vorm ook in variant � te vinden� Toevertrouwd aan een zelfstandig 

bestuursorgaan dat ook nog eens de onderste twee jaar uit de basis�

school losbreekt� wordt hier een al te hybride en riskant bestuurlijk
avontuur voorgesteld�

c� Variant � lijkt op variant 	 maar houdt veel meer verantwoordelijkhe�

den bij de gemeente� Ook hier geldt echter dat het weghakken van de

onderste groepen van de basisschool om deze onder te brengen in een

geïntegreerde voorziening voor ��� jarigen voor de komende �� jaar als

een te rigoureuze ingreep moet worden beschouwd� 

d� De varianten �b van Van Kampen en � van de Onderwijsraad lijken het
meeste perspectief te bieden� Zij reguleren het aanbod voor het leef�

tijdsbereik van ��� in een voorziening voor alle kinderen (met nog wel

specifieke voorzieningen waar nodig)� met aandacht voor de behoefte

aan een sterke regie door de gemeenten� Het verschil tussen beide 



varianten zit hierin dat in variant �b de voorschoolse educatie (exclusief

de kinderopvang) meteen bij de basisschool wordt ondergebracht� ter�

wijl de Onderwijsraad mikt op samenwerking tussen het kindercentrum

en de basisschool� De Onderwijsraad biedt hiervoor vier modellen aan�

waarbij de meest verregaande wel weer overeenkomt met variant �b

van Van Kampen� Het voordeel is echter dat er� afhankelijk van de 

lokale situatie� kan worden gestart met de meest passende samen�

werkingsvorm die eventueel later kan worden uitgebreid�

Mijn voorkeur gaat er al met al naar uit om het advies van de Onderwijs�

raad over te nemen� omdat dit grote winstkansen impliceert en een 

haalbare aanpak� Het biedt uitzicht op een voorziening waarin de ontwik�

keling en onderwijskansen van individuele kinderen voorop staan en

waarvan alle kinderen gebruik kunnen maken�

De reacties op de varianten van Van Kampen in ogenschouw nemend en

rekening houdend met de ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben

voltrokken� is nu vrij goed voorspelbaar dat in de komende vijf jaar in 

Nederland een ontwikkeling naar kindercentra voor alle ��� jarige kinderen

zal worden ingezet� Het is niet zo interessant onder welke politieke 

constellatie dit gebeurt en of de knoop een jaar eerder of later wordt

doorgehakt� behalve dat de bewindspersoon die hier de laatste duw geeft

meer dan anderen zijn of haar sporen zal achterlaten in de historie van

het Nederlands onderwijsbestel� Gebeuren zal het toch�

Rest nog de vraag of de landelijke aansturing van het educatief beleid

voor jonge kinderen in de toekomst op een centraal punt zal worden 

ondergebracht of niet� In de meeste adviezen wordt voorzichtig om dit

vraagstuk heen gewandeld� Het zou eigenlijk wel een goede zaak zijn als

dit centrale punt er komt� en afgaande op de aard van de beste varianten

is het duidelijk dat het ministerie van Onderwijs� Cultuur en Wetenschappen

de meest voor de hand liggende plaats is om als centraal punt te fungeren�

Strikt nodig is het echter niet dat de verantwoordelijkheden landelijk op

een plek worden samengebracht� Het is ook voorstelbaar dat er samen�

werkingsconstructies tussen departementen worden gebouwd� die – met

wellicht wat minder efficiency en wat meer tijdverlies – hetzelfde 

resultaat opleveren�
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Hoofdstuk 	

Wat wij nog gezegd willen hebben
Els Hoeffnagel en Ton Biesta (Landelijk Platform Peuterspeelzalen)

In de afgelopen jaren zijn alle betrokkenen bij het peuterspeelzaalwerk in

Nederland een weg ingeslagen� waarvan het eindpunt nog niet helemaal

duidelijk is� maar die inhoudelijk en positioneel veel voor de sector heeft

opgeleverd� respectievelijk nog kan opleveren� We denken aan het BANS�

akkoord 'Jeugdbeleid in Ba(la)ns'� de stimuleringsgelden voor de 

professionalisering van leidsters� de VVE�regeling� de salarisregeling 

‘Zelfstandige peuterspeelzalen’ binnen de CAO Welzijn� het project 'Sterk

Peuterspeelzaalwerk' van de MOgroep� de Beleidsbrief van de voormalige

staatssecretaris van VWS� de conclusies van het draagvlakonderzoek van

Sardes rond de drie beleidsopties inzake voor� en vroegschoolse educatie

in Grenzeloos leren ‘VVE�Verkenning’� de functieprofielschets ‘Peuterleidster’�

het SCP�rapport ‘Naar een agenda voor de jeugd’� het RMO�advies 

‘Educatief Centrum voor ouder en kind’� het advies van de Onderwijsraad

'Spelenderwijs � Kindercentrum en basisschool hand in hand'� het voornemen

van VWS om te komen tot ‘Kwaliteitsregels ten behoeve van het peuter�

speelzaalwerk’� de financiering van een tweejarig project ‘Kwaliteit 

Peuterspeelzaalwerk’ (Landelijk Platform Peuterspeelzalen)� enzovoort� 

Met andere woorden� de sector ‘Peuterspeelzaalwerk’ staat volop in de

belangstelling en wordt inmiddels beschouwd als een onmisbare partner

binnen het lokale Jeugd� en Onderwijsbeleid� De discussie over ‘hoe 

realiseren we de nodige voorwaarden� die er voor moeten zorgen dat de

peuterspeelzaal daadwerkelijk een basisvoorziening kan zijn’� is in veel

gemeenten actueel�

Investeer in jonge kinderen
De hierboven geschetste ontwikkelingen werden ingegeven door een

groeiend besef dat de jongste jaren van een menselijk bestaan essentieel

zijn voor de kansen� die men op latere leeftijd heeft� Een peuterspeelzaal

is een voorziening� die haar bestaansrecht al lang bewezen heeft� Het is

een plek waar jonge kinderen al spelend leren� Het peuterspeelzaalwerk is

een sector met veel kennis en ervaring in het omgaan met jonge kinderen

buiten de gezinssituatie� Voor het peuterspeelzaalwerk geldt: ‘Investeren

in heel jonge kinderen door middel van spelend leren� is investeren in de

toekomst’� Het was Franklin D� Rooseveld die ooit zei: “We cannot 



always build the future for our youth� but we can build our youth for the
future”� We kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen!

Verder op de ingeslagen weg
Wat wij als peuterspeelzalen bij het vertrek van de makelaar VVE dus nog

gezegd willen hebben� is het volgende� De ingeslagen weg moet een 

vervolg krijgen� Daarvoor zijn de volgende aanbevelingen van belang:

• betrek bij alle ontwikkelingen de sector zelf en maak gebruik van de

daar aanwezige kennis en ervaring� Met andere woorden: onderken dat

peuterspeelzaalwerk is ontstaan en ontwikkeld vanuit de welzijnssector

en erken dat ‘de peuterspeelzaal’ niet zomaar als een onderwijsvoorzie�

ning beschouwd kan worden;

• benut de VVE�ontwikkeling als kans om zowel het aanbod in peuter�

speelzalen als het aanbod in de onderbouw van de basisschool te 

professionaliseren en beter af te stemmen op de specifieke ontwik�

kelingsfase en de brede ontwikkeling van jonge kinderen;

• realiseer de benodigde basisvoorwaarden� zodat peuterspeelzalen 

daadwerkelijk hun functie van belangrijke schakel in de doorgaande

ontwikkelingslijn� kunnen vervullen (conclusie uit: ‘Naar een agenda

voor de jeugd’ � SCP juni ����);

• blijf investeren in jonge kinderen in het algemeen en bundel de 

landelijk aanwezige expertise en ervaring�

‘De geest is uit de fles’� als het gaat om serieuze aandacht voor het jonge

kind en die laat zich niet meer er in terug stoppen!

De Makelaar VVE heeft een grote inbreng gehad in het op de politieke

agenda zetten en houden van het inhoudelijk belang van de peuterspeel�

zalen� Dit is op een uiterst voortvarende en enthousiasmerende wijze 

gedaan� Het Landelijk Platform Peuterspeelzalen hoopt dat het 

Transferpunt Onderwijsachterstanden op dezelfde inspirerende manier

het vaandel zal overnemen� 

Voor wat betreft het peuterspeelzaalwerk als belangrijkste voorschoolse

educatieve voorziening willen wij als Landelijk Platform Peuterspeelzalen

dus zeggen: laten we voortgaan op de ingeslagen weg� maar betrek 
de sector Peuterspeelzaalwerk nog meer en nog nadrukkelijker bij de 
ontwikkelingen�

��

Ieder kind heeft recht op een goede start



�


Hoofdstuk �

Ouders en school: partners in de opvoeding
Het team van De Piramide (Almere)�

Als onderwijskansenschool merken we elke dag weer opnieuw hoe 

belangrijk� maar ook hoe moeilijk het soms is� om met ouders samen te

werken als het gaat om de onderwijskansen voor en de opvoeding van

hun kinderen� Het belang is evident: onderwijs en opvoeding zijn moeilijk

te scheiden� je bent voortdurend met opvoeden bezig� terwijl voor die 

opvoeding de ouders de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen� Je

hebt elkaar nodig� Maar dat geldt niet minder als het gaat om het bieden

van optimale onderwijskansen: ook dan vormen ouders een onmisbare

schakel via de ondersteuning en de stimulering die ze thuis kunnen 

bieden� Veel problemen waar kinderen thuis of in de buurt tegenaan

lopen� nemen ze mee de school in� maar vaak blijkt de polsstok van de

school te kort om daar effectief iets aan te doen� Je hebt er de ouders bij

nodig� Verder� de waarden en normen die je belangrijk vindt voor de 

cultuur op school – respect voor de opvatting van anderen� niet schelden

of slaan �� stroken niet altijd met gedragsregels thuis of in de buurt� Een

zekere afstemming zou toch wel handig zijn� en ook daar heb je elkaar

voor nodig� Soms ook word je in een positie gedrongen die je eigenlijk

niet wilt� bijvoorbeeld als ouders de opvoeding van hun kinderen 

onderschatten of verwaarlozen� Moet jij die taak dan overnemen?

Partnerschap – een droom?
Tegen de achtergrond van dit soort overwegingen hadden we sterk 

behoefte aan een verheldering van onze kijk op de relatie tussen school

en ouders� In de VVE�brochure Opvoeden doe je samen wordt gepleit

voor het partnerschapsmodel: school en ouders als gelijkwaardige partners

in de opvoeding� Dat model spreekt ons aan� maar is het ook haalbaar in

de weerbarstige praktijk van alledag? Immers� ouders verschillen nogal in

hun opstelling richting school: niet alleen hun betrokkenheid bij hun

kind�op�school varieert� maar ook hun verwachtingen ten aanzien van

wat 'des schools' en wat 'des ouders' is� lopen sterk uiteen� Partnerschap:

willen ouders dat wel? Hoever kun je daarin gaan bij al die verschillen

tussen ouders? En ook: hoe geef je dat partnerschap vorm bij wisselingen in

gezinssituaties � geen onbekend verschijnsel voor onderwijskansenscholen

� waarbij ineens andere spelers als partner voor je school in het spel komen?

� In samenwerking met Cees de Wit (KPC Groep)� auteur van Opvoeden doe je samen� Werken aan een inspirerend pedagogisch
klimaat�



Uitgangspunten
We zijn er nog niet helemaal uit en lopen in de concretisering nog tegen

een aantal problemen op� Maar de volgende uitgangspunten leveren een

aardig denkkader op�

�� Om in de opvoeding goed te kunnen samenwerken met ouders� moet je

als team je eigen pedagogische visie helder hebben� We zijn bezig die

verder te ontwikkelen� Centraal staat dat wij kinderen willen helpen

zich te ontwikkelen tot zelfstandige� zelf verantwoordelijke jonge 

mensen� die geleidelijk aan steeds beter zelf hun weg in de samenleving

kunnen vinden� Daartoe bieden we hun een veilige èn uitdagende leer�

omgeving aan� We willen kinderen stimuleren tot het maken van eigen

keuzen� ook op het gebied van waarden en normen� Dat vraagt een

goede balans tussen enerzijds overdracht en handhaving van waarden

en normen die wij van belang vinden en anderzijds respect voor de

waarden en normen die thuis gelden�

�� Het belang van samenwerking met ouders is gelegen in de ontwikkeling
van kinderen zelf� Kinderen groeien op in verschillende opvoedings�

milieus� elk met zijn eigen opvoeders� zijn eigen doelen� regels� waarden

en normen� Deelnemen aan verschillende milieus – zoals thuis en

school � kan voor kinderen een verrijking zijn� Maar verschillen tussen

milieus kunnen ook verwarrend werken� met name als de do's en de

don'ts in die milieus niet met elkaar corresponderen� De aangewezen

weg om storende verschillen te overbruggen of terug te dringen is dan:

investeren in wederzijdse uitwisseling en samenwerking tussen de 

betreffende opvoeders en bij voorkeur enige afstemming in hun handelen� 

�� Een goede samenwerking vraagt een duidelijk zicht op elkaars verant�
woordelijkheden� De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de 

opvoeding van hun kind� Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid: wij

als team mogen hen daarop aanspreken� Taken die op hun bordje thuis

horen� moeten we ook niet al te gemakkelijk van hen overnemen� We

moeten hierover open met de ouders in gesprek gaan�

Wij als team zijn primair verantwoordelijk voor de inrichting van ons

onderwijs en onze school� Op basis van onze professionele kijk op de

opvoeding en de ontwikkeling van kinderen (onze pedagogische visie)

kleuren wij het pedagogisch klimaat en de schoolcultuur in� Bijvoor�

beeld door waarden en normen te benadrukken die wij wenselijk 
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achten voor de omgang van volwassenen en kinderen met elkaar� 

Uiteraard houden we daarbij rekening met de opvattingen van ouders�

En dat kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan�

�� Wij vinden het belangrijk aan te geven welke relatie wij met de ouders
willen opbouwen en onderhouden� Ook hiervoor biedt onze pedagogische

visie aanknopingspunten� Voor ons gaat het om een gelijkwaardige 
relatie� Met een gunstige ontwikkeling van kinderen voor ogen zoeken

we naar vormen van overleg en samenwerking waarin beide partners

een gelijkwaardige inbreng hebben� elk vanuit zijn eigen

(ervarings)deskundigheid en verantwoordelijkheid� 

Gelijkwaardigheid impliceert elkaar serieus nemen en wederzijdse 
betrokkenheid� Betrokkenheid van ouders bij de school; om te beginnen

bij de ontwikkeling en schoolloopbaan van hun eigen kind en bij de

groep� Maar evenzeer betrokkenheid van ons bij de ontwikkeling van

kinderen thuis� Met die wederzijdse betrokkenheid in het vizier kun je

aangeven hoe je met elkaar zou willen omgaan� Wat verwacht je van

ouders� wat mogen zij van jou verwachten� welke mogelijkheden zijn

er voor ouderbetrokkenheid op school en hoe kunnen ouders ook zelf

daaraan invulling geven? Die betrokkenheid kan allerlei vormen 

aannemen� Van betrokken meeleven tot participatie in de zin van 

meedoen� meedenken en meebeslissen� 

Als onderwijskansenschool houden we er rekening mee dat niet alle

ouders bereid of in staat zijn die rol als partner in de opvoeding op

school te spelen� Dat daagt ons ertoe uit om onze visie te verankeren

in de cultuur van onze school en periodiek met ouders hierover te 

spreken� Naarmate die verankering beter slaagt� zal de verwachte 

olievlekwerking eerder tot stand komen�

	� Ouderbetrokkenheid� zo leert de ervaring� ontstaat niet altijd vanzelf�

Het stimuleren van ouderbetrokkenheid vraagt visie en beleid� Wij 

kiezen ervoor om zelf het voortouw te nemen in de vormgeving van de

gewenste relatie met ouders� Wij zetten de toon en bepalen voor een

deel het speelveld� Maar we doen dat wel zoveel mogelijk in dialoog
met de ouders� Met ouders individueel� maar ook met groepen ouders�

zoals overblijfouders� Ouderraad� ouders in de Medezeggenschapsraad� 



De volgende maatregelen zijn hierbij van belang:

• we verhelderen op basis van onze pedagogische visie ons pedagogisch
profiel: hoe zien wij onze pedagogische opdracht� hoe geven we vorm

aan de samenwerking met ouders� welke waarden en normen vinden we

belangrijk� wat mogen wij als partners�in�de�opvoeding van elkaar 

verwachten� welke rollen zien we voor onszelf en de ouders weggelegd?

We communiceren daarover naar en met de ouders door ons profiel op

te nemen in onze schoolgids� door elementen ervan aan de orde te 

stellen in het kennismakings� of intakegesprek en door aspecten ervan

terug te laten komen op thema�avonden;

• we denken erover om aan het begin van de loopbaan van kinderen op

onze school (en dat is lang niet altijd in groep � als gevolg van veel 

tussentijdse wisselingen en dus veel in� en uitstroom) met ouders in

een uitvoerig gesprek een aantal zaken uit te wisselen die vooral 

betrekking hebben op die pedagogische aspecten� Dit als vervolg op het

kennismakingsgesprek� en mogelijk als alternatief voor huisbezoeken�

Het gaat dan wel om een gesprek dat niet in tien minuten kan worden

afgedaan� De toon van dit gesprek is wezenlijk: we nemen elkaar serieus�

wij hebben belangstelling voor de ontwikkeling van kinderen thuis�

geven aan wat ouders zelf kunnen doen om het leren van hun kinderen

te ondersteunen� en proberen� zo nodig� de belangstelling van ouders

voor de gang van zaken op school te wekken� We gaan samen na hoe

we in voorkomende gevallen elkaar kunnen informeren over zaken die

van belang kunnen zijn voor de ander� En we gaan na of ouders ook 

anderszins bij de school betrokken willen worden;

• de toon zetten is één ding� de toon vasthouden een ander� Het is van

belang ook op andere wijzen te blijven communiceren met ouders en de
dialoog met hen te blijven zoeken� Omdat we veel allochtone ouders

hebben� willen we bezien of we niet meer gebruik kunnen maken van

de (buurt)netwerken waarin zij participeren� Naast schriftelijke 

communicatie is mondelinge communicatie vooral bij hen een 

absolute noodzaak;

• afstemming is wenselijk� maar mag niet leiden tot een grijs aftreksel in

de vorm van een grootste gemene deler� Afstemming begint met infor�

meren en in gesprek met elkaar gaan� ervaringen uitwisselen en 

overwegingen delen die je daarbij hebt� Minimaal moet het leiden tot

een van elkaar weten hoe je tegen de opvoeding en de ontwikkeling

van kinderen aankijkt� Je kunt daarmee dan rekening houden in je eigen

handelen en je kunt kinderen helpen eventuele verschillen in de 
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omgang of in wat mag of niet mag 'een plek' te geven� Een volgende

stap kan zijn dat je met elkaar afspraken maakt over hoe je als partners

beiden kunt bijdragen aan een optimalisering van de opvoedings�

situaties waarin een kind verkeert;

• de peuterspeelzaal die sinds kort bij ons 'inwoont' kent� merken we� een

veel lagere drempel voor ouders� Ouders zijn daar heel sterk betrokken�

Om die betrokkenheid vast te houden� gaan we ook in de contacten met

ouders samenwerken met de peuterspeelzaal� Een probleem is overigens�

dat niet alle ouders gebruik maken van de peuterspeelzaal� soms 

vanwege de hoogte van de ouderbijdrage� We hebben dan ook nog een

grote rechtstreekse instroom vanuit de thuissituatie� Een ander 

probleem is� dat er nog maar een beperkt aantal kinderen doorstroomt

naar onze school en er ook kinderen van elders komen� De oplossing

van deze problemen vraagt gezamenlijk overleg met de gemeente�

Een aantrekkelijke partner
Wij denken dat we � door consistent onze visie uit te dragen èn te prakti�

seren � een cultuur creëren van 'op De Piramide gaan we zo met elkaar

om'� Nieuwe ouders introduceren we in die cultuur� Door oprecht de 

dialoog met ouders te zoeken en serieus om te gaan met hun inbreng�

denken we voor hen een aantrekkelijke partner te zijn� 

Natuurlijk� niet alle ouders zul je hiermee (meteen) over de streep 

trekken� Maar al met al creëer je wel de best denkbare voorwaarden 

voor een succesvol en vooral ook hanteerbaar partnerschap tussen ouders

en school�
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Om het vertrouwen van de ouder � gemeentelijke

zorg voor haar jongste inwoners
Pim van Hulst (VNG� afdeling Jeugd� Onderwijs en Cultuur)

In maart ���� is door de heer Deetman namens de VNG aan de toenmalige

minister van Binnenlandse Zaken de heer De Vries het VNG Manifest Om
het vertrouwen van de burger aangeboden� In het manifest hebben de

leden van de VNG hun ambities en prioriteiten voor de periode �����

���� op hoofdlijnen samengevat� Dit manifest is het resultaat van een

intensief traject van een jaar� waarbij zeer velen in gemeentelijk 

Nederland hebben deelgenomen aan discussies� meningsvorming en

oriëntaties op landelijke en lokale ontwikkelingen�

Een belangrijk item in het manifest is sociale samenhang� Geconstateerd

wordt dat mensen weinig meer in vaste� levenslange verbanden leven� in

vergelijking met vroeger� Sociale controle vindt niet meer vanzelf plaats

maar is een professie geworden� Het aantal mensen dat van buiten 

Nederland komt loopt in de miljoenen� Dat maakt integratie in onze

maatschappij niet gemakkelijk�

Het gemeentebestuur� dat meer dan elke andere overheid de mensen en

instellingen kent en kan samenbrengen� heeft een bijzondere rol in het

versterken van de sociale samenhang�

De lokale overheid als verantwoordelijkheid nemende partner
In het manifest wordt de samenhang in jeugd� en onderwijsbeleid 

genoemd als één van de vier prioriteiten die daarin worden gepresenteerd�

Daarbij wordt ingegaan op de rol van lokale overheden als het gaat om

partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid met ouders� Ouders als

primair verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen moeten

daarop een beroep kunnen doen:

“De jeugd heeft volgens het bekende gezegde de toekomst� Niet alleen

hun eigen toekomst maar in deze vergrijzende samenleving ook in 

toenemende mate onze toekomst� Om in onze samenleving voldoende

leefkwaliteit te kunnen blijven bieden dienen de mogelijkheden van

jonge mensen� zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht� 

optimaal te worden ontwikkeld en benut� Het opvoeden van de jeugd is

in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders� Ouders 



willen hun kinderen laten opgroeien in optimale omstandigheden: 

omstandigheden waar zij zelf de meeste invloed op hebben en waar zij

keuzes in kunnen maken� maar ook omstandigheden buiten de eigen 

directe leefgemeenschap� zoals woonomgeving en de school� Ouders

moeten kunnen rekenen op een partner die met hen meedenkt: een

overheid� die zich verantwoordelijk weet voor dat deel van de vorming

en opvoeding van de jeugd� dat de ouderlijke verantwoordelijkheid te

buiten gaat�” (uit: Om het vertrouwen van de burger� bladzijde ��)

Uitbreiding en versterking van het aanbod
Een belangrijke prioriteit binnen de gemeentelijke ambities op het terrein

van jeugd en onderwijs is uitbreiding en versterking van het aanbod aan

jonge kinderen� die vanuit de thuissituatie minder bagage meekrijgen om

voldoende toegerust te kunnen starten met hun schoolloopbaan� Inzet

van de gemeenten is om ook voor deze kinderen het nodige te bieden om

de eerste� voor de latere ontwikkeling zo belangrijke jaren� zo goed 

mogelijk te laten verlopen� Stimulering en ondersteuning van ouders zijn

daarbij uitdrukkelijk in beeld�

De gemeentelijke regiefunctie op het terrein van peuterspeelzaalwerk

biedt daarvoor aanknopingspunten� De ontwikkeling van integraal jeugd�

beleid is in diverse gemeenten een stimulans gebleken voor het tot stand

brengen van vruchtbare samenwerking tussen partners op het terrein van

onderwijs� welzijn en jeugdgezondheidszorg� De brede schoolontwikkeling

en een veelheid aan initiatieven op het terrein van voor� en vroegschoolse

educatie en opvoedingsondersteuning getuigen daarvan� 

Het in het kader van het bestuursakkoord Jeugdbeleid in Ba(la)ns en de

VVE�regelingen ingezette beleid met de daarbij horende financiële moge�

lijkheden is een enorme stimulans geweest� Gebruik makend van het 

landelijk ondersteuningsaanbod zoals dat onder andere via het Project

Lokaal Jeugdbeleid is aangeboden� zijn gemeenten erin geslaagd om op

lokaal niveau intensieve trajecten uit te zetten om een VVE�aanbod te 

realiseren voor jonge kinderen en om ouders te stimuleren gebruik te

maken van dat aanbod�

Natuurlijk werd de VVE�maatregel ook als knellend en voorschrijvend 

ervaren� De tijdsdruk was groot� het zoeken van draagvlak op lokaal 

niveau kost tijd; gemeenten hebben hun eigen beleidscyclus; de eisen van

de maatregel sloten niet altijd aan bij hetgeen op lokaal niveau al 

ontwikkeld was� en in alle gemeenten werd men in meerdere of mindere

mate geconfronteerd met een ontoereikend aanbod voor peuters� Maar
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het resultaat is wel dat de VVE�regelingen in alle ��� gemeenten een

fikse impuls zijn geweest voor de versterking van het aanbod aan ��� jarigen�

En dat sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om juist voor de ouders van

deze kinderen een partner te zijn wat betreft de opvoeding en het 

creëren van onderwijskansen voor hun kinderen�  

Inhaalslag nodig
Met de uitvoering van de VVE�regelingen werd tegelijkertijd indringend

zichtbaar� dat er nog veel knelpunten zijn als het gaat om de ambitie om

binnen enkele jaren voor de helft en op langere termijn voor de totale

doelgroep een adequaat VVE�aanbod te realiseren� 

Dit vereist een enorme inhaalslag: wat betreft versterking van professio�

naliteit en kwaliteit van het aanbod én wat betreft uitbreiding van 

capaciteit� De toeleiding en de ondersteuning van jonge kinderen en 

ouders uit de meest risicovolle segmenten van de samenleving vragen 

om versterking van basisvoorzieningen en extra investeringen in 

intensieve trajecten�

Bovendien moeten daarbij ook de doelstellingen op het terrein van sociale

cohesie en integratie worden betrokken�

Gemeentelijke regie
Er zal ook de komende periode veel moeten worden geïnvesteerd� door

zowel overheden als andere bestuurlijke partners; in visie en beleid én in

middelen en randvoorwaarden die nodig zijn om de beoogde doelstellingen

op korte en langere termijn te kunnen realiseren� Het BANS�akkoord en

het landelijk beleidskader onderwijsachterstandenbeleid zijn hiervoor

richtinggevend� maar niet toereikend� Het VVE�beleid verkeert nog in

een ontwikkelfase� Landelijke beleidskaders op het terrein van peuter�

speelzalen en kinderopvang zijn nog niet uitgekristalliseerd� 

De kinderopvang dreigt zich met de nieuwe WBK helemaal te onttrekken

aan gemeentelijke regie� 

De gemeenten zijn zich goed bewust van hun algemene regierol op het

terrein van jeugdbeleid en onderwijs� Afstemming en samenwerking 

tussen voorschoolse voorzieningen� onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg

zijn noodzakelijk wil de vliegende start� die gemaakt is met de 

VVE�regelingen� zich kunnen omzetten in een structureel aanbod voor

jonge kinderen en ouders in risicovolle omstandigheden� 

De gemeenten zullen bij het waarmaken van die ambitie allereerst 



investeren in het stimuleren  van afstemming en samenwerking tussen de

partners die op lokaal niveau uitvoering moeten geven aan een goed 

aanbod� Daarnaast zullen de gemeenten samen met andere overheden en

bestuurlijke partners ook investeren in het benutten en verder ontwikkelen

van beleidskaders en wet� en regelgeving die vereist zijn om de benodigde

randvoorwaarden te kunnen realiseren en kwaliteit en effectiviteit van

het ingezette beleid te kunnen waarborgen� 

Om het vertrouwen van de ouder
De gemeentelijke ambitie het vertrouwen van de burger te krijgen en

vervolgens waar te maken � uitgesproken in het manifest � krijgt hiermee

een bijzonder accent� 

Door te investeren in een goede start voor ieder kind wordt geïnvesteerd

in onderwijskansen voor kinderen én in partnerschap met ouders� Met

ouders die terecht moeten kunnen vertrouwen op de inzet en kwaliteit

van voorzieningen en professionals die mede verantwoordelijk zijn als

het gaat om de opvoeding en onderwijskansen van hun kinderen� 

De gemeenten willen ook in de komende periode graag hun bijdrage 

leveren om te komen tot structurele voorzieningen voor juist die 

kinderen en ouders� die dat het hardste nodig hebben�
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Inrichting van de educatieve infrastructuur � 

enkele criteria
Ton Schouten (Fontys Hogescholen� Pabo Eindhoven)

Op het beantwoorden van de volgende drie vragen en enkele daarmee 

samenhangende vraagstukken hebben recent meerdere deskundigen hun

tanden stuk gebeten:

• Wie dragen zorg voor het inrichten van de omgeving waarin jonge 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?

• Welke instantie neemt daarbij het voortouw?

• Voor welke kinderen moeten voorzieningen worden getroffen en wie

nemen daarover beslissingen?

Mijn bijdrage is niet het aanreiken van een definitief antwoord� maar 

eerder een poging tot het doorlichten van dilemma’s tegen de achtergrond

van waar het eigenlijk allemaal om gaat: het creëren van een rijke 

omgeving� waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen�

Dat een dergelijke omgeving niet meer vanzelf aanwezig is� wordt door

alle deskundigen onderschreven� Kennelijk zijn in onze samenleving niet

meer vanzelf alle voorwaarden aanwezig die kinderen nodig hebben om

volledig tot ontplooiing te komen� Zo'n omgeving dient aan hoge 

pedagogische eisen te voldoen als het gaat om de ontwikkeling van 

kinderen in de leeftijd tot � jaar� 

Goed beschouwd lopen de opvattingen over wat goed is voor de ontwik�

keling van kinderen niet eens zo ver uit elkaar� althans voor zover het de

deskundigen betreft die zich op wetenschappelijk niveau bezig houden

met onderzoek naar en studie van de ontwikkeling van jonge kinderen�

Het bijzondere is echter dat in de vormgeving van deze inzichten in 

beleid menige instantie aan de haal gaat met één of meer deelbelangen�

vaak verbonden met het krachtige motief zichzelf in stand te houden� 

Een overzicht van de voornaamste spelers op het veld:

• Kinderen met hun ouders

• Instellingen voor kinderopvang

• Peuterspeelzalen

• Scholen voor primair onderwijs

• Gemeentelijke overheden



• Landelijke� regionale en/of gemeentelijke kenniscentra

• Lokale zorg� en welzijnsinstellingen

• Wijkgebonden instellingen

• Landelijke overheden� geordend in departementen

Pleidooi voor een herschikking van de educatieve infrastructuur
Gelukkig hebben er recent verschillende stemmen geklonken die in ieder

geval gemeenschappelijk hebben dat ze pleiten voor een herschikking van

de educatieve infrastructuur� Ik noem hier enkele luid klinkende� helder

klinkende� maar soms ook zacht klinkende geluiden over deze materie� in

willekeurige volgorde:

• de Makelaar VVE in zijn eindrapport De Makelaar stopt� VVE gaat door;

• de Onderwijsraad in zijn advies Spelenderwijs;

• Anke van Kampen van Sardes in Grenzeloos leren;

• De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het rapport Educatief
centrum voor ouder en kind;

• Jo Hermanns en Margaretha Vergeer van het Kohnstamm Instituut in

hun onderzoeksrapport over Opvoedingsondersteuning en ontwik�

kelingsstimulering in Nederlandse gemeenten (zie hoofdstuk � van 

deze bundel);

• Jo Kloprogge in zijn notitie Wie zorgt er voor mijn kind? (zie hoofdstuk

� van deze bundel)�

Kortom: geluiden genoeg� 

Op zoek naar criteria
Hoe deze geluiden nu te waarderen? Ik kom tot een zestal criteria�

Vraagsturing
Onmiskenbaar is dat veranderende leefpatronen en opvoedingsideeën

van ouders een grote invloed hebben op de behoefte aan voorzieningen�

Daarmee is tevens de eerste en belangrijkste belanghebbende in de 

educatieve infrastructuur in beeld� Als de educatieve infrastructuur de 

ordening is van voorzieningen ten behoeve van het kind� zijn de ouders

de eerst aangewezenen om mee te spreken over de inrichting daarvan�

Dat betekent dat die initiatieven waarin een fundamentele plaats voor

ouders is ingeruimd hoger te waarderen zijn� dan initiatieven waarin een

dergelijke beïnvloeding niet of marginaal aanwezig is� Vraagsturing is een

eerste vereiste voor instellingen in de educatieve infrastructuur van vandaag�
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Het onderzoek van Hermanns en Vergeer zal ons helpen bij het beant�

woorden van de vraag hoe het komt dat opvoedingsondersteuning en

ontwikkelingsstimuleringsprojecten weliswaar door meer dan � � van

de gemeenten worden gerealiseerd� maar nog lang niet aan de gestelde

doelen beantwoorden�

Basisvoorziening
Een tweede criterium zou kunnen zijn de gerichtheid op alle kinderen in

de voorschoolse leeftijd� Veel van de in het recente verleden genomen

initiatieven waren gericht op specifieke al dan niet tot risico benoemde

groepen� Daarmee� zo is momenteel meer dan duidelijk� wordt de twee�

deling in de maatschappij niet bestreden� maar bevorderd� Terecht vraagt

de Makelaar VVE zich af of het bij voorschoolse voorzieningen niet ten

principale gaat om rechten voor alle kinderen� In dit verband onderschrijf

ik de stellingname van Kloprogge om de bestaande structuur niet te

handhaven� omdat het de scheiding tussen de kinderen van have’s en

have�nots in stand houdt� Voorzieningen in de voor� en vroegschoolse

educatie dienen derhalve aantoonbaar een bijdrage te leveren aan de 

sociale cohesie�

Integraliteit
Een derde criterium kan gevonden worden in de mate waarin voorzieningen

in staat zijn integraal te opereren� Een van de terechte kritiekpunten op

het huidige voorzieningenpakket is de verkokering� Peuterspeelzalen�

kinderdagverblijven� consultatiebureaus en de onderbouw van het basis�

onderwijs opereren vanuit hun eigen specifieke taakstelling en dat zorgt

voor onnodig veel knelpunten� De Onderwijsraad draagt in Spelenderwijs
dan ook de nodige argumenten aan om te komen tot de inrichting van

geïntegreerde kindercentra� die samenwerken met het basisonderwijs�

Ook het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling pleit

voor een vergelijkbare integrale voorziening�

Kwaliteit
Een vierde oriëntatie betreft kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg� Ondanks

veel initiatieven bij diverse instellingen is kwaliteit nog onvoldoende hét

sturingsinstrument� Dat vraagt om een toelichting� Het gaat hierbij om

de vraag of de georganiseerde omgeving van het jonge kind van voldoende

kwaliteit is om een optimale ontwikkeling door te maken� aldus de 

Onderwijsraad in zijn advies�



Het begrip kwaliteit strekt zich uit over: de kwaliteit van het proces� de

kwaliteit van de context� de kwaliteit van het aanbod� de kwaliteit van de

medewerkers en vooral de mate waarin verantwoording wordt afgelegd

over de kwaliteit aan ouders� Een integraal kwaliteitsinstrument� bijvoor�

beeld op basis van het bekende INK�model�  zal zichtbaar moeten maken

of de voorzieningen aan de gestelde eisen voldoen�

Lokale regie
Een vijfde criterium om zich te bezinnen op de betekenis van de recente

geluiden is de regionale inbedding en meer specifiek de rol van de 

gemeente� In bijna alle publicaties wordt aan de gemeente een sterke 

regierol toegeschreven� Kennelijk zijn allen het erover eens dat de 

infrastructuur voor de voor� en vroegschoolse educatie vooral op lokaal

niveau moet worden ingericht� Dat is een uitspraak die vervolgens nieuwe

eisen aan de lokale overheid stelt�

Omdat geld hét sturingsinstrument bij uitstek is� gaat het dus over de 

beschikbaarheid van middelen�

Een regierol veronderstelt verder de aanwezigheid van een integrale visie

op voor� en vroegschoolse educatie� maar ook landelijke kaders� Als er

geen landelijke kaders als uitgangspunt geformuleerd zijn� zijn de ouders

en hun kinderen wel heel erg overgeleverd aan de kwaliteit van het 

lokaal bestuur�

Dat neemt niet weg dat de uiteindelijke inrichting van de educatieve 

infrastructuur vooral op gemeentelijk niveau moet plaatsvinden� Pas als

alle professionele partners samen met de gemeente de  lokale educatieve

kaart hebben ingevuld met heldere configuraties� taken en bijbehorende

middelen� kan er sprake zijn van samenhangend beleid� Dat veel gemeenten

hierin nog een hele stap te gaan hebben� wordt niet alleen duidelijk uit

het eindrapport van de Makelaar VVE� Ook de rol van gemeenten bij 

ontwikkelingen als de brede school laten zien dat beleid meer vraagt 

dan beheer�

Landelijke kaders
Een zesde aspect waaronder we de recente publicaties kunnen beschouwen

is de rol van de rijksoverheid� Enkele vragen zijn hierbij van belang: 

hebben de gewenste ontwikkelingen op het gebied van VVE een ander

wettelijk kader nodig of biedt de huidige wet� en regelgeving voldoende

ruimte? Draagt de overheid voldoende verantwoordelijkheid door het

bieden van randvoorwaardelijke en financiële middelen? Is het gewenst
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om� gelet op het belang van de vroegschoolse educatie� te komen tot een

departementale herschikking waarbij de bestaande spagaat tussen

OCenW en WVC (en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt opgeheven?

Bij dit punt lijkt het mij van belang te kiezen voor een duidelijke 

bottom�up strategie�

Als alle belanghebbenden bij een goede infrastructurele inrichting van de

voor� en vroegschoolse educatie zich op professionele manier organiseren�

als gemeenten gemeenschappelijk laten zien welke rol zij moeten en 

willen spelen� dan moet het mogelijk zijn de landelijke overheid die rol te

laten spelen die zij moeten spelen: sturing op kwaliteit� voorwaarden�

scheppend en regulerend waar de regio dat nog niet zelf kan� 

De voorstellen van de Makelaar VVE voor het organiseren van kennis en

het bundelen van expertise verdienen een zeer serieuze bestudering 

(zie ook hoofdstuk �� in deze bundel)�

Aan de slag
Met deze zes invalshoeken kunnen we aan de slag� Ongetwijfeld is er nog

een zevende of achtste criterium te vinden om bijdragen van experts te

kunnen waarderen�

Als persoonlijke conclusie zou ik de wens willen uitspreken dat de 

ontwikkeling en de daarmee samenhangende discussie vooral op lokaal

niveau zullen plaats vinden� waarbij alle belanghebbenden �  inclusief

vooral ook de ouders � een rol kunnen spelen� Daaromheen zullen 

netwerken van wetenschappers� opleiders en ondersteuners en andere

deskundigen vooral vraaggestuurd en efficiënt een bijdrage aan de 

kwaliteitsontwikkeling van de voor� en vroegschoolse educatie 

moeten leveren�

In het Eindhovense hebben we hierbij goede ervaringen opgedaan� Ik ben

ervan overtuigd dat die ervaringen ook anderen kunnen inspireren�
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Hoofdstuk �

Voor� en vroegschoolse educatie: op weg naar 

structerele voorzieningen
Jef van Kuyk (Citogroep)

In de grondwet staat dat onderwijs voorwerp is van aanhoudende zorg

van de regering� Dat heeft zich in het verleden vertaald in een leerplicht

– die gaandeweg is verlaagd tot 	�jarige leeftijd – en een leerrecht voor 

��jarigen: vanaf � jaar kunnen alle kinderen terecht in de basisschool�

Daarnaast zijn in het kader van welzijnsbeleid en werkgelegenheidsbeleid

voorzieningen tot stand gekomen voor nog jongere kinderen� 

Op grond van actuele inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen is nu

de vraag aan de orde of niet het moment gekomen is om het recht op 

onderwijs uit te breiden ten behoeve van voorschoolse educatie voor 

�� en � jarigen�

Uitbreiding van het recht op onderwijs draagt bij aan onderwijskansen

Er is voortschrijdend inzicht dat de effectiviteit van het basisonderwijs

sterk bevorderd kan worden door een educatief systeem dat vroeg begint

(op ��� jarige leeftijd)� dat kinderen intensieve begeleiding geeft over een

langere periode en dat ouders bij het onderwijs betrekt (zie rapport van

de commissie Meijnen� ����)�

De overheid heeft daarom twee experimenten gesubsidieerd voor de 

ontwikkeling van VVE�programma’s � Piramide en Kaleidoscoop� En wel

om na te gaan of het werkelijk zo is dat vroeg beginnen met een intensief

aanbod – vier dagdelen voor ��� jarigen – en doorgaan met hetzelfde 

programma – in groep � en � van de basisschool –� waarbij ook wordt

geïnvesteerd in samenwerking met de ouders� inderdaad effectief is en

daarmee bijdraagt aan de onderwijskansen van jonge kinderen die het

risico lopen om al vroegtijdig geconfronteerd te worden met onderwijs�

achterstanden� 

Toen bleek dat beide programma’s effectief waren� investeerde de 

overheid met een krachtige VVE�regeling in landelijk VVE�beleid� Als 

onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid werd via de gemeenten

extra subsidie toegekend om in ieder geval in scholen en peutervoorzie�

ningen met meer dan 	�� gewichtenkinderen zo snel mogelijk een 

effectief VVE�programma te kunnen implementeren� Een goede stap�



waarin terecht prioriteit gegeven is aan de achterstandsbestrijding bij

een groot deel van de beoogde doelgroepen� 

De volgende stap die gezet zou moeten worden is te zorgen voor een

structurele voorziening voor alle kinderen� Wordt die stap ook gezet?

Voor� en vroegschoolse educatie vereist structurele voorzieningen
Als we de voorziening basisschool vergelijken met het voorzieningenaanbod

in de voorschoolse periode� dan moeten we constateren dat de voor�

schoolse voorzieningen nog niet de kans hebben gekregen om zich te

ontwikkelen tot een volwaardige en structurele voorziening�

Slechts iets meer dan de helft van de kinderen maakt gebruik van een

peuterspeelzaal� In de meeste gevallen kunnen kinderen hier slechts twee

dagdelen terecht� In vrijwel alle peuterspeelzalen wordt gewerkt met 

vrijwilligers en soms zelfs uitsluitend� Er is geen gespecialiseerde opleiding

voor leidsters� Huisvesting en inrichting zijn niet structureel geregeld�

Ruimtes moeten vaak gedeeld worden met andere voorzieningen� En de

honorering en arbeidsvoorwaarden van peuterleidsters laten in het 

algemeen nog veel te wensen over�

Kinderopvang staat nog vooral in het teken van arbeidsvoorwaardenbeleid�

zoals blijkt uit de positionering – sinds kort opnieuw bij Sociale Zaken –

en de financiering� Vooralsnog ziet de overheid de kinderopvang niet als

publieke taak en is de inzet dat particuliere instellingen en bedrijven 

hierin het voortouw nemen� In een landelijk ochtendblad stond enige tijd 

geleden: in de strijd om de beste werknemer nemen een bank en een 

uitzendbureau het initiatief om kinderopvang te verzorgen� Beter zou

het zijn geweest als er stond: de overheid maakt in de strijd om de beste

opvoeding voor kinderen overal structurele voorzieningen� Uitgaande

van het belang van kinderen moet de primaire doelstelling niet langer

zijn het opvangen van kinderen van ouders die werken� maar het bieden

van een goede educatieve voorziening� waardoor alle kinderen in hun

ontwikkeling worden gestimuleerd en waardoor latere schoolproblemen

kunnen worden voorkomen�

Een dergelijke omslag in het denken is geenszins revolutionair� Als we

onze huidige voorzieningen vergelijken met die in andere Europese 

landen zoals België� Frankrijk� Spanje� Italië en Engeland� dan zijn de 

verschillen zeer groot� In die landen heeft de overheid de zorg voor goed

educatief aanbod voor � en � jarigen op zich genomen; de voorzieningen

worden geheel door de overheid bekostigd�
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Inbedding in de basisschool biedt perspectief
Het Vlaamse of Franse model zou zeer geschikt kunnen zijn voor de 

Nederlandse situatie� De voorschoolse voorziening zou � met de nodige

waarborgen � in de basisschool kunnen worden opgenomen� Daarmee kan

het aanbod aan ��� jarigen worden versterkt en ouders hebben dan te

maken met één educatieve partner hebben��

Als de voorschoolse voorziening structureel onderdeel uitmaakt van de

basisscholen en er tegelijkertijd via het VVE�beleid wordt geïnvesteerd in

versterking van professionaliteit gericht op het jonge kind� dan kunnen

de effectief gebleken programma's ook aanmerkelijk gemakkelijker in de

praktijk worden ingevoerd� De huidige voorschoolse infrastructuur� 

voornamelijk in de vorm van peuterspeelzaalvoorzieningen� is in het 

algemeen namelijk ontoereikend en van een kwalitatief te laag niveau

om effectieve programma's te kunnen invoeren� 

Een krachtige volgende stap
Het is positief dat de overheid stappen heeft ondernomen om de educatie

van jonge kinderen ter hand te nemen� maar het zou de overheid sieren

een krachtige volgende stap te zetten door de zorg voor voorschoolse

educatieve voorzieningen op zich te nemen en niet over te laten aan het

vrije spel der krachten� Het is in het belang van jonge kinderen dat de

overheid daarvoor de regie in handen neemt en daarmee de voorschoolse

en vroegschoolse educatie tot voorwerp maakt van aanhoudende zorg

van de regering�

� Zie ook Van Kuyk� ����: Peuterspeelzalen en de relatie tussen ouders en school� perspectieven voor de  toekomst� In: Ouders en
school� K� Autar e�a�� Samsom� Tjeenk Willink� Alphen aan de Rijn� �����
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Hoofdstuk ��

Hoe kansen kunnen keren
Piet Derikx� Okke Moeke en Jan Timmers
(bovenschools management Signum te 's�Hertogenbosch)

Het jaar ���� was een bewogen jaar voor het peuterspeelzaalwerk in 

's�Hertogenbosch� Op �� juli ging de Facilitaire Stichting Peuterspeelzalen

's�Hertogenbosch failliet� Anderhalve maand later al was er een doorstart

onder leiding van vijf besturen van scholen voor primair onderwijs� 

Gezamenlijk richtten zij de Stichting Peuterspeelzalen 's�Hertogenbosch

(SPH) op� Het bestuur daarvan werd gedragen door deze schoolbesturen�

De directie van het peuterspeelzaalwerk werd ondergebracht bij het 

bovenschools management van het grootste besturenkoppel� de Sint Jan

Stichting en de Stichting Primair Onderwijs 's�Hertogenbosch� Deze twee

besturen fuseerden in ���� tot Signum�

Deze ontwikkeling bracht het denken over het realiseren van meer 

samenhang tussen voorzieningen voor jonge kinderen en hun ouders� in

een stroomversnelling� De tamelijk onorthodoxe beslissing om het 

peuterspeelzaalwerk te redden door het bestuurlijk onder te brengen bij

het basisonderwijs leidde niet alleen tot een proces van bestuurlijke 

vernieuwing� Ze bleek ook een impuls voor een versterking van de kwali�

teit en voor het realiseren van nieuwe mogelijkheden om ontwikkelingen

op elkaar af te stemmen die tot dan toe tamelijk geïsoleerd naast elkaar

plaats vonden� zoals regulier beleid en onderwijsachterstandenbeleid� 

Richtinggevend voor SPH zijn de drie P's van het Peuterspeelzaalwerk:

Profilering als een laagdrempelige organisatie met expertise op het 

gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen� Positionering van de

peuterspeelzaal als de best mogelijke voorbereiding op het basisonderwijs

en Professionalisering door binnen een transparante lerende organisatie

te werken met gekwalificeerd personeel�

Bestuurlijke integratie en vernieuwing
Peuterspeelzaalwerk noch basisonderwijs kunnen op eigen kracht alle

problemen oplossen die kunnen optreden in de ontwikkeling van kinderen�

Ze vooronderstellen elkaar en dienen in samenhang met elkaar te opereren�

Er is op lokaal niveau meer dan ooit behoefte aan de realisering van een



sluitende aanpak voor �� tot ���jarigen� zodat kinderen zich via een 

ononderbroken lijn en in een stabiele omgeving kunnen ontwikkelen� Dat

betekent: inhoudelijke en pedagogische afstemming tussen eerder onaf�

hankelijk van elkaar opererende instellingen� meer lijn in de vroegtijdige

onderkenning en signalering van problemen� versterking van de relatie

van peuterspeelzaal en school met ouders en de buurt� versterking van

het laagdrempelige karakter van de peuterspeelzaal� 

Dat vraagt om regievoering� Het onderbrengen van beide werksoorten in

eenzelfde bestuurlijk construct maakt zo'n regievoering stukken eenvou�

diger� Daarbij is het streven van zowel de gemeente als van de SPH erop

gericht om peuterspeelzaal en basisschool ook fysiek te koppelen� dat wil

zeggen op één locatie te huisvesten� Op dit moment geldt dat voor � 

van de �	 peuterspeelzalen � de andere zijn zelfstandig gehuisvest of 

ondergebracht in een wijkcentrum� Van deze koppeling verwachten we

niet alleen meer inhoudelijke afstemming� maar ook een positief effect

op de toeleiding van ouders en kinderen naar de peuterspeelzaal� Juist

ook uit moeilijk bereikbare groepen� Mede met het oog op deze groepen

is inmiddels een inkomensafhankelijke ouderbijdrage ingevoerd�

Onderdeel van de bestuurlijke integratie is ook de integratie van 'regulier'

en gespecialiseerd' peuterwerk� nu nog ondergebracht in verschillende

zalen� Op � augustus ���� moeten peuters � afhankelijk van hun behoeften –

op alle locaties in aanmerking kunnen komen voor het zogenoemde plus�
aanbod dat nu nog gekoppeld is aan het gespecialiseerde peuterwerk

voor specifieke doelgroepen: extra dagdelen per week� extra aandacht

door meer gekwalificeerde leidsters� individuele aandacht of kleinere

groepen� gespecialiseerde programma's� en/of extra opvoedingsonder�

steuning voor de ouders� Daarbij past de beleidskeuze van de gemeente

om naar analogie van de gewichtenregeling in het basisonderwijs te wer�

ken met een peutergebonden financiering: voor peuters komt een hoger

bedrag beschikbaar naarmate zij een hoger risico lopen ontwikkelings� en

onderwijsachterstanden op te lopen� Ongeveer ��� van de peuters komt

daarvoor in aanmerking�

Passend bij het streven naar een sluitende aanpak zien we het peuter�

speelzaalwerk als een basisvoorziening voor alle kinderen� In de Den 

Bossche situatie is de populatie van �� en ��jarigen – ook in de prognoses

� redelijk stabiel� Het aantal kinderen schommelt tussen de ��	� en de
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���� kinderen� Op dit moment maken ongeveer ��	� peuters gebruik van

één van de bestaande �	 voorzieningen� Dat is ���	� van de populatie� en

ca� �	� van alle peuters die geen kinderdagverblijf bezoeken� Voor de 

periode tot ���� ligt ons streefcijfer op �	� van de doelgroep�

Kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk
Het beleid zet stevig in op een versterking van het management en op

professionalisering van het peuterspeelzaalwerk� Onder de directie� in 

opdracht van de Stichting uitgevoerd door het bovenschools management

van Signum� is de operationele leiding in handen van zogenoemde regie�
leidsters� Van deze functionaris wordt een opleiding op HBO�niveau 

gevraagd� Er zijn op dit moment vier regieleidsters� van wie er drie elk

een aantal peuterspeelzalen aansturen (één regieleidster op ongeveer

	�� peuters)� De vierde is belast met het facilitaire proces� Vooralsnog

bezetten zij samen ��	 formatieplaats�

De peutergroepen zelf bestaan uit maximaal �	 peuters en worden geleid

door twee volwassenen� van wie minstens één gekwalificeerd is op 

MBO�niveau� Onze ambitie is om toe te groeien naar twee gekwalificeerde

leidsters per groep� Naast externe professionalisering van de leidsters�

scheppen we ruimte voor leren van elkaar door structureel inhoudelijk

werkoverleg mogelijk te maken�

Bij het werven van nieuw personeel streven we ernaar meer personeel

aan te trekken met een niet�Nederlandse culturele achtergrond� Niet 

alleen om de wervingskracht naar allochtone ouders toe te versterken maar

ook om het interculturele karakter van het aanbod stevig te verankeren�

Ook in andere opzichten zetten we in op een versterking van het pedago�

gisch beleid� Dat geldt ook voor het ouderbeleid� De samenwerking met

andere jeugzorg� en welzijnsvoorzieningen staat eveneens hoog op de

agenda� Alle onderdelen van de pedagogische keten vragen om een 

versterking�in�samenhang�

Ontwikkelingen
Op de beleidsagenda staat een verkenning van de mogelijkheden om op

termijn de scheiding tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op te

heffen� Idealiter bestaat er één voorschools model waarbinnen maatwerk

mogelijk is en waarbinnen taken� bevoegdheden en verantwoordelijkheden

van de onderscheiden partners (rijk� gemeente� ouders� marktpartijen)

helder zijn aangegeven� Binnen dat model zouden ook andere 



voorzieningen voor jonge kinderen en hun ouders moeten participeren

om aldus een integrale� sluitende aanpak mogelijk te maken�

Één van de redenen waarom ouders kiezen voor kinderopvang boven

peuterspeelzaalwerk is gelegen in de beperkte openstelling van het 

laatste� Daarom wordt in enkele pilots bekeken of het mogelijk is in 

peuterspeelzalen halve dagopvang te realiseren�

Een andere ontwikkeling binnen dit integrale denken is het Brede scho�

lenbeleid� Op dit moment bestaan er drie Brede Bossche Scholen� een

vierde is in ontwikkeling en in de toekomst zullen er meer volgen�

Nog een stap verder gaat de experimentele ontwikkeling van een nieuw

educatief centrum� inmiddels Wittering�nl gedoopt� voor �� tot ��� en

mogelijk zelfs ���jarigen� Dit laatste door de verbinding met een junior

college� Het gaat hier om een samenwerkingsproject van Signum en KPC

Groep� In dit project wordt voortgeborduurd op een trend in het denken

om veel sterker te focussen op kenmerken van de ontwikkeling van 

kinderen en de noodzaak daarop in te spelen met voorzieningen� 

In dit centrum� dat in ���� zijn deuren opent� staan het leren en de ont�

wikkeling van kinderen centraal� Dat vraagt om vloeiende(r) overgangen

tussen � voor een deel nog aan leeftijd gekoppelde � voorzieningen� een

andere inrichting van het curriculum (zonder iets af te doen aan het 

streven de kerndoelen te realiseren)� een stevige koppeling tussen leren

op school en leren buiten school� andere indelingen van groepen� andere

wijzen van toetsing� andere vormen van begeleiding (met alle consequenties

van dien voor de opbouw van een gedifferentieerd personeelsbestand)�

een flexibelere inrichting van het gebouw� en uitgebreide mogelijkheden

voor wat traditioneel 'buitenschoolse opvang' heet�

Kansen benut – kansen gekeerd
Lokaal onderwijsbeleid betekent onder meer kansen benutten die zich

voordoen� In Den Bosch deed zich de mogelijkheid voor om twee soorten

voorzieningen te koppelen die zich tot dan toe relatief onafhankelijk van

elkaar ontwikkeld hadden� met alle nadelen van dien voor de kinderen�

Met onze andere partners hebben we daarvan gebruik gemaakt� Daarop

zijn we trots� vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de kansen van

onze jongste inwoners op een goede start aanzienlijk zal verhogen�
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Ieder kind heeft recht op een goede start
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Hoofdstuk ��

Organiseer de professie!
Paul Leseman (Universiteit van Amsterdam)

Ons gemeenschappelijke project � goede zorg� goede opvoeding en goed

onderwijs voor jonge kinderen � is helaas speelbal van vele krachten en

ondergeschikt aan vele verborgen agenda’s� Hoewel de laatste jaren

enorm is geïnvesteerd in kinderopvang en voor� en vroegschoolse educatie�

is het resultaat fragiel� De maatschappelijke consensus over wat adequate

pedagogische kwaliteit is in de kinderopvang groeit� Maar de invoering

en handhaving van kwaliteitsstandaards staat of valt met de wisseling

van ministersploegen� de verhuizing van dossiers van het ene naar het

andere ministerie� en met de toevallige goeroe�deskundige die de voor�

pagina van de krant weet te halen� De hoopvolle ontwikkeling in het 

onderwijsachterstandenbeleid om gericht te investeren in voorschool�

trajecten met pedagogisch�didactisch hoogwaardige programma’s voor

kinderen in achterstandssituaties� stuit op de stroperigheid van de 

bestuurlijke decentralisatie of wordt vermalen tussen de persoonlijke 

ambities van plaatselijke goeroe�deskundigen die liever eigen knutselwerk

op de markt zetten� Op de werkvloer gaat het vaak niet beter� Afspraken

in VVE�programma’s� vastgelegd in convenanten� over een kleine groeps�

grootte en inzet van een tweede leidster of leerkracht� worden zó 

gemakkelijk geschonden� alsof het volstrekt willekeurig is wat je doet in

de voor� en vroegschoolse educatie� 

De professie
Op de achtergrond spelen m�i� twee nauw verwerven problemen: 

�� buitenstaanders – van basisschooldirecteuren tot gemeentebestuur�

ders� van ondernemers in de kinderopvang tot verantwoordelijke 

ministers � nemen de professionals die met jonge kinderen werken niet

serieus� èn

�� de professionals zelf nemen hun eigen doelen en standaards niet 

serieus� spreken elkaar tegen� reageren ideologisch� zijn vaak slecht

geïnformeerd en schermen zich af van kritische evaluaties� 

Daarom de volgende stellingname: de kwaliteit van publieke voorzieningen
voor zorg� opvoeding en onderwijs van jonge kinderen is gebaat bij een
betere organisatie van de professie� Onder de professie versta ik de 

gemeenschap van leidsters� leerkrachten� begeleiders� trainers/opleiders�



ontwikkelaars� inhoudelijke beleidsverantwoordelijken en onderzoekers

die zich dagelijks vanuit hun verschillende functies bezig houden met de

zorg� de opvoeding en het onderwijs van jonge kinderen in kindercentra

en scholen� Deze gemeenschap heeft in ons land nog geen sterke identiteit

en ontbeert institutionalisering� maar dat zou snel opgelost kunnen 

worden� Er is al veel deskundigheid� maar die moet gebundeld en gearti�

culeerd worden� Mijn verwachting is dat over ‘doelen’� ‘goede praktijken’�

en ‘noodzakelijke randvoorwaarden’ snel een hoge mate van consensus te

bereiken is wanneer de discussie eindelijk eens wordt georganiseerd� 

De vraagstukken die nog niet beantwoord kunnen worden en de 

meningsverschillen die er nog zijn� vormen idealiter de motor van 

vernieuwing en verbetering� en geven impulsen aan het onderzoeks� en

ontwikkelingsprogramma dat door de professie wordt geëntameerd� 

Deskundigheid is geen statisch gegeven maar een doelgericht� permanent

door praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek gevoed opbouwen

van theoretische en praktische kennis� 

Voorbeelden te over
Professionele organisaties zoals hier bedoeld bestaan in andere sectoren

al lang� De medici hebben dergelijke beroepsorganisaties per specialisme�

de ingenieurs� de psychologen� de orthopedagogen idem� Waarschijnlijk

werken ze lang niet allemaal op een ideale manier� De missie van de orga�

nisatie� haar structuur� bestuursvorm� statuten e�d� zijn hierbij cruciaal�

De Vereniging voor Cardiologie was laatst nog in het nieuws toen zij 

afstand nam van een van haar leden wegens professioneel laakbaar gedrag

(het LPF�kamerlid Deckers)� Zulke organisaties zijn dus niet louter enge

belangenverenigingen� maar proberen primair de kwaliteit van de eigen

professie te handhaven en te verbeteren in relatie tot haar maatschappe�

lijke taken� Daar hoort een aanbod aan post�initiële opleidingstrajecten

bij� periodieke informatie�uitwisseling in de vorm van congressen en

workshops� commissies die consensusoordelen moeten vormen over 

heikele kwesties� maar ook eigen gedragscodes� collegiale beoordelingen�

accreditaties en misschien zelfs tuchtprocedures� Natuurlijk levert dat 

secundair� als het lukt� maatschappelijk status en bijpassende beloning

op� maar die is in de kern gebaseerd op de geleverde kwaliteit� 

Op het terrein van zorg en onderwijs van jonge kinderen zijn er bijvoor�

beeld in de Verenigde Staten de National Association for the Education of
Young Children (NAEYC) en in Denemarken de Børne og Ungdomspæda�
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gogernes Landsforbund (BUPL)� De NAEYC�  met meer dan �	�����

leden� heeft naam gemaakt door het opstellen van een uitgebreide lijst

van kwaliteitscriteria voor kinderopvangcentra� voorscholen en kleuter�

scholen� Dit wordt een ‘curriculum’ genoemd omdat de lijst verder gaat

dan alleen formele en structurele randvoorwaarden� of alleen medisch�

hygiënische richtlijnen� De lijst noemt ook pedagogische en educatieve

doelen en specificeert in detail criteria waaraan zorg en onderwijspraktijken

moeten voldoen om deze doelen te realiseren� Daaraan liggen uitgebreide

discussies ten grondslag tussen professionals – uitvoerenden èn onder�

zoekers – en er is een stevige worteling in wetenschappelijk onderzoek�

De NAEYC adviseert en begeleidt kindercentra bij het ontwikkelen van

kwaliteit� verschaft keurmerken en controleert geregeld of nog aan de

eisen wordt voldaan� Daarnaast zijn er eigen tijdschriften op verschillende

niveaus (uitvoeringspraktijk� begeleiding� beleid� onderzoek)� en worden

er professionele en wetenschappelijke conferenties georganiseerd� Een

relatief sterke ‘corporate identity’ die personen dwars door sectoren�

staatsgrenzen� typen instellingen heen verbindt� is het gevolg� Hoewel de

NAEYC geen officiële advies� of beleidsfunctie heeft in de federale VS� is

het informele gezag en daarmee de positieve invloed op de zorg� 

opvoeding en educatie groot� 

De Deense BUPL� met meer dan 	����� leden – leidsters en leerkrachten

in dagverblijven� voorscholen� kleuteronderwijs en (naschoolse) vrijetijds�

centra en kinderclubs � is een soortgelijke organisatie en doet soortgelijke

dingen als de NAEYC� Door de andere politieke verhoudingen is de BUPL

een directe gesprekspartner geworden van de Deense overheid en boven�

dien onbaatzuchtig leverancier van adviseurs die de gemeentelijke 

overheden bijstaan bij de invoering van voor� en vroegschoolse opvang

en educatie� De organisatie is nauw betrokken bij het tot stand brengen

van een meer geïntegreerd stelsel van voor� en vroegschoolse voorzieningen�

dat in Denemarken net als in Nederlands traditioneel sterk verdeeld en

gefragmenteerd was� Het Deense nationale beleidsplan Folkeskole �����

momenteel in uitvoering� dat voorziet in vergaande integratie van 

voor� en vroegschoolse voorzieningen� inclusief het primair onderwijs� is

mede door de BUPL ontwikkeld�

Een Nederlandse NAEYC of BUPL
Onze voor� en vroegschoolse voorzieningen voor opvang en educatie zijn

versnipperd� speelbal van maatschappelijke krachten en een veranderlijke

conjunctuur� Een Nederlandse NAEYC of BUPL zal stem en gezag aan de



professie geven� en samenhang� kwalititeit en effectiviteit aan voor� en

vroegschoolse opvang en educatie� in het belang van de kinderen en de

maatschappelijke opdracht�
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