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Politieke partijen over kinderopvang 
 
Onderstaande teksten komen letterlijk uit de verschillende partijprogramma’s. Doel van dit 
document is om een overzicht te bieden van de standpunten over kinderopvang van de 
verschillende politieke partijen. 
 
CDA 
 
Het CDA wil het makkelijker maken voor ouders om hun werk en de zorg voor hun kinderen te 
combineren. Hierbij moeten kleinschalige, op maat gerichte initiatieven worden ondersteund, zoals 
Ouderparticipatie crèches (OPC’s). Ook pleit het CDA voor flexibele werktijden. Iedere werknemer 
moet de mogelijkheid krijgen om in overleg met zijn werkgever te komen tot flexibele werktijden. 
 
Om tweedeling onder kinderen tegen te gaan willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang 
samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen 
dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de 
mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. 
 
Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Door de 
verantwoordelijkheid voor de voorschool bij de gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal 
maatwerk. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden 
gezorgd. 
 
Voorschool voor de allerkleinsten  
 
De tweedeling ontstaat al in de eerste opvang van de allerkleinsten. Het huidige stelsel - met 
kinderopvang voor kinderen van werkende ouders en peuterspeelzalen met voorschoolse educatie 
voor kinderen met een (taal)achterstand - haalt deze groepen al op jonge leeftijd uit elkaar. Daarom 
willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen 
weer met elkaar spelen én leren.  
 
Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, 
met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de 
voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor de 
voorschool bij gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor een 
goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd. 
 
PvdA 
 
De Partij van de Arbeid staat voor een goede en betaalbare kinderopvang. 
Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen.  
 
Daarvoor is het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving, onder 
leiding van professionele en goed opgeleide medewerkers. Ook moet de kinderopvang naadloos 
aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. 
Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij hun werk 
combineren met de zorg voor de kinderen. 
 
In ons verkiezingsprogramma stellen we daarom voor dat alle kinderen tussen 2 en 4 jaar minimaal 
16 uur in de week naar de kinderopvang kunnen gaan. Op termijn willen we toe naar één voorziening 
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voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders 
werken of niet werken en waarbij er een goede aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse 
opvang. 
 
Langere openingstijden scholen 
 
Gelijke kansen stimuleren we van jongs af aan. De scholen hebben een belangrijke functie. Niet 
alleen in het geven van onderwijs, maar ook om ruimte te bieden aan voor- en naschoolse opvang. 
Schoolgebouwen zijn voortaan open van 7.30 tot 18.00 uur met een ruim aanbod aan activiteiten na 
schooltijd, zodat beide ouders de kans krijgen om te werken.  
 
Voor de leerlingen is er volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede 
maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun 
gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen. 
 
Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een 
gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. Daarvoor doen we in hst. 6 een uitgebreid 
voorstel. Wij willen de naschoolse opvang op de school zelf fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er 
terecht voor en na school tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, 
huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het 
naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit 
verzorgen. 
 
Vroeg en voorschoolse educatie 
 
Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een 
gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. De overeengekomen kwaliteitsagenda met de 
kinderopvangsector wordt voortgezet, evenals de harmonisatie met peuterspeelzalen.  
 
Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar krijgen daarnaast een aanbod van minimaal 16 uur in de week 
conform het SER-advies kinderopvang. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs 
en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders werken en waarbij er 
een goede aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse opvang. (zie ook hst. 5) 
 
VVD 
 
Om elk kind een kans te bieden op een mooie toekomst, moeten achterstanden snel opgespoord 
worden. Voor- en vroegschoolse educatie willen wij daarom zo inrichten dat taalachterstanden bij 
jonge kinderen spelenderwijs worden weggewerkt. Want ontwikkelingsachterstanden die ontstaan 
doordat kinderen bijvoorbeeld (structureel) in armoede of een onveilige thuissituatie opgroeien, 
mogen geen belemmering zijn om hun talenten te ontwikkelen.  
 
Wij willen dat er experimenteermogelijkheden komen voor (vergaande) samenwerking tussen 
voorschoolse voorzieningen en de basisschool. Verder kunnen gemeenten binnen de bestuurlijke 
afspraken tussen het rijk en de VNG een aanbod doen voor een voorschoolse voorziening aan ouders 
met peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag. De keuzevrijheid van ouders houden wij overeind. 
Daarnaast willen wij dat de leerplicht wordt verlaagd naar de leeftijd van vier jaar. Nu al gaan veel 
kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Leeftijdsgenoten die dat nu niet doen, kunnen achter 
gaan lopen. Dat willen we op deze manier voorkomen. 
 
Ook de kindregelingen moeten in een nieuw belastingstelsel worden vereenvoudigd waarbij meer 
ondersteuning voor werkende ouders voorop moet staan. Zij hebben namelijk een druk leven en de 
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kinderopvang is duur. Soms gaat het hele inkomen van een van de partners daaraan op. Daarom 
verhogen wij de inkomensondersteuning voor werkende ouders. Wij vinden dat je voor je eigen 
kinderen kunt zorgen als je niet werkt en in dat geval dus ook geen toeslag nodig hebt voor 
kinderopvang. Het kindgebonden budget kan ook worden afgebouwd. De opbrengsten van deze 
vereenvoudigingen moeten worden gebruikt om de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders te 
verhogen en de inkomstenbelasting voor ouders te verlagen. 
 
GroenLinks 
 
We geven elk kind een gelijke basis Het huidige financieringssysteem voor de kinderopvang vergroot 
de kansenongelijkheid. Dat moet beter. GroenLinks wil een ontwikkelrecht voor elk kind. 
Kinderopvang wordt weer een publieke voorziening en gratis toegankelijk voor alle jonge kinderen. 
Dat is goed voor hun brede ontwikkeling en voorkomt achterstanden. De basisschool en de 
buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school. Op deze brede 
scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We 
stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de 
brede school op één plek in kindcentra. Ouders hoeven kinderen niet steeds van de ene naar de 
andere plek te brengen. Keuzevrijheid voor ouders in het schooltype blijft gewaarborgd. 
 
Elk kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Alle kinderen tussen zes maanden en vier 
jaar krijgen recht op drie dagen kinderopvang per week. De kwaliteit van de kinderopvang gaat 
omhoog door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van kinderen en aan de pedagogische 
vaardigheden van medewerkers. Kinderopvangcentra hebben geen winstoogmerk.  
 
Om gedurende de dag formeel leren te kunnen afwisselen met sport, cultuur en andere vormen van 
informeel leren is het nodig dat kinderen vanaf 4 jaar een toegangsrecht hebben tot wat nu 
buitenschoolse opvang heet. Daarmee kunnen kinderen namelijk aan het brede programma 
deelnemen dat deze kindvoorzieningen aanbieden en hun talenten over de volle breedte 
ontwikkelen. Dit toegangsrecht zal op termijn tien tot twaalf uur omvatten.  
 
Het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie en jeugdzorg 
worden gestimuleerd om hechter samen te werken. In het bijzonder worden zij wettelijk en 
financieel gestimuleerd brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra. Kinderen kunnen 
gedurende de hele dag formele en informele programma’s volgen met ruimte voor sport, spel, 
cultuur en natuur.  
 
Bij de fysieke inrichting van deze brede scholen en kindcentra wordt rekening 28 gehouden met de 
mogelijkheid dat er ook warme maaltijden geserveerd kunnen worden. Elke school is een gezonde 
school. Daarom worden er op school gezonde maaltijden aangeboden en verdwijnen de obesogene 
prikkels zoals snoep- en frisdrankautomaten 
 
Ouders kunnen na de geboorte van hun kindje het eerste half jaar thuis voor de baby zorgen. Daarna 
kan elk kind gratis naar de kinderopvang. We passen daarom een aantal regelingen aan. Het 
kraamverlof voor vaders en verzorgende meeouder(s) gaat van twee dagen naar vier weken. Elke 
werknemer krijgt twee maanden betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste negen 
maanden bovenop het bestaande ouderschapsverlof. Zo kunnen twee ouders elk een periode thuis 
zijn en samen het eerste half jaar de zorg voor hun kind delen. 17. Kinderopvang wordt een 
basisvoorziening: ieder kind tussen zes maanden en vier 37 jaar heeft recht op drie dagen gratis 
opvang per week. Voor alleenstaande ouders geldt dit recht op kinderopvang vanaf het moment dat 
het kind drie maanden oud is. 
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D66 
 
Door een goede basis gelijke startkansen 

  
D66 wil een goede start voor elk kind. Door de manier waarop we de kinderopvang nu 
hebben georganiseerd ontstaan verschillen in vaardigheden tussen jonge kinderen uit 
uiteenlopende delen van de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van taalbeheersing. 
D66 wil daarom dat alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot kinderopvang: een 
brede basisvoorziening van hoge kwaliteit. Beginnend met vier dagdelen per week, ook voor 
kinderen van niet-werkende ouders. Kinderen met verschillende achtergronden groeien zo 
samen op. Dat voorkomt schotten en vergroot gelijke kansen. Tegelijkertijd wordt het voor 
ouders eenvoudiger om te werken. 
 
Een goed voorbeeld hiervan is Sterrenschool Het Universum in Almere. Kinderen kunnen 
hier tussen 07.00 en 19.00 uur terecht. Kinderopvang en naschoolse activiteiten sluiten 
naadloos op elkaar aan. Voor ouders heeft de school flexwerkplekken, zodat ze desgewenst 
even kunnen werken op school om bijvoorbeeld de files naar hun werk te vermijden. 
 
De huidige versnipperde vroeg- en voorschoolse educatie voorzieningen worden in de 
nieuwe voorziening met elkaar verbonden. We werken toe naar een situatie waarin vroeg- 
en voorschools onderwijs samenwerkt met een basisschool en welzijnsinstanties, zodat 
kinderen tot twaalf jaar op één plek terechtkunnen en het onderwijs op elkaar aansluit en 
afgestemd wordt in zogenaamde doorlopende leerlijnen. 
 
We versimpelen de bestaande, versnipperde financieringsstromen om dit mogelijk te 
maken, waarbij niemand méér gaat betalen. 
 
Brede buurtschool (kindcentra) voor iedereen 

  
D66 wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Een brede buurtschool 
(kindcentrum) is een school waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen. Op 
een brede buurtschool ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sport, cultuur, 
creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. Naschoolse opvang en 
overblijven zijn altijd mogelijk. Deze school biedt een integraal dagarrangement waarin ook 
aandacht is voor een gezonde leefstijl. D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de 
basisschool, gegeven door een vakdocent.  
 
Dat wil niet zeggen dat scholen al deze activiteiten overnemen van de verenigingen die ze nu 
aanbieden. Maar wel dat we via scholen zorgen dat alle kinderen deel kunnen nemen aan 
dergelijke activiteiten. In Den Haag zijn er inmiddels mooie en inspirerende initiatieven tot 
brede buurtscholen van de grond gekomen. D66 wil deze brede voorziening overal 
gerealiseerd zien, financiële middelen ter beschikking stellen en zorgen voor harmonisering 
van regelgeving en het opheffen van barrières in bijvoorbeeld budgettering, inrichtingseisen 
en de manier waarop kwaliteit getoetst wordt. Aan het eind van de komende 
kabinetsperiode (in 2021) moet elk kind voor een brede buurtschool kunnen kiezen. In 
uitzonderingsgevallen moeten (korte) flexcontracten gedurende langere tijd mogelijk 
gemaakt worden in het (basis)onderwijs. 
  



5 
 

PVV 
 
Geen punten rondom kinderopvang 
 
SP 
 
Betaalbare kinderopvang en spelenderwijs leren 
We willen een recht op gratis kinderopvang van vier dagdelen, voor kinderen van twee tot vier jaar. 
Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te 
ontwikkelen. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen we verbeteren. 
 
ChristenUnie 
 
Kinderbijslag harmoniseren en hoger kindgebonden budget. Als tegemoetkoming in de kosten krijgen 
gezinnen voor alle kinderen voortaan hetzelfde bedrag kinderbijslag, ongeacht de leeftijd. Het 
kindgebonden budget voor Verkiezingsprogramma 2017-2021 34 met name het tweede kind en 
volgende kinderen gaat omhoog. Tegelijkertijd wordt het in 2016 en 2017 flink stijgende budget voor 
kinderopvangtoeslag beperkt voor het eerste kind in de opvang. 
 
Bronnen: partijprogramma’s SP, D66, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV. 
 
 
 


