Aan:
Dhr. A. Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Mevrouw T. van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(verzonden via email)

Cc:
Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
(verzonden via email)

Onderwerp: uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie (VE)
Utrecht, 7 december 2018

Geachte heer Slob en mevrouw van Ark,

Middels dit korte schrijven reageren wij graag op de maatregelen omtrent de versterking
voorschoolse educatie welke u noemt in uw brief van 29 november.
In deze brief schrijft u de Kamer dat gemeenten in totaal 960 uur voorschoolse educatie moeten
aanbieden aan doelgroeppeuters tussen de tweeënhalf en vier jaar, waarvan maximaal zes uur VE
per dag mag meetellen voor de norm. Wij maken ons als maatschappelijke kinderopvangorganisaties
zorgen over de onbedoelde bijeffecten van deze maatregel. Voor de praktijk betekent deze
maatregel namelijk dat het voor doelgroepkinderen moeilijker wordt om gebruik te maken van
reguliere vormen van kinderopvang. Op steeds meer reguliere kinderopvang wordt sinds de
harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk immers ook gewerkt volgens een erkende VVEmethodiek. Een maximum van 6 uur per dag betekent in het systeem van opvang op basis van
dagdelen van bijvoorbeeld 5 à 5,5 uur (gebruikelijk in de kinderopvang) dat deze kinderen maximaal
drie uur per dagdeel gebruik kunnen maken van de opvang. De Branchevereniging Maatschappelijke
Kinderopvang vreest daarom dat deze maximering segregatie in de hand werkt en
doelgroepkinderen blijvend in aparte groepen zullen worden opgevangen. Dat is niet in lijn met het
streven naar inclusieve voorzieningen waarbij alle kinderen, ongeacht afkomst en/of inkomen van
hun ouders, samen van een VVE-programma gebruik kunnen maken.
Wij betreuren de maximering dan ook: immers juist op dit moment zijn gemeenten drukdoende het
peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang verder te harmoniseren. Door de nu voorgestelde
maatregel worden gemeenten min of meer gedwongen terug te keren naar de vroegere,
kortdurende vorm van het peuterspeelzaalwerk. Hierdoor bemoeilijkt de maatregel ook het beleid
van integrale kindcentra (IKC) in Nederland: de integratie van doelgroepkinderen in de reguliere
kinderopvang wordt door de maximering ernstig belemmerd.

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang pleit voor kinderopvang die zoveel mogelijk
inclusief is. Wij achten het juist van groot maatschappelijk belang om de segregatie tussen kinderen
van ouders met een hoog en een laag inkomen en tussen kinderen met en kinderen zonder
achterstand tegen te gaan. Een maximering van voorschoolse educatie uren per dag bevordert in
onze ogen juist segregatie.

Om bovenstaande redenen vragen wij u om uw besluit te heroverwegen.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid bovenstaande nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Sharon Gesthuizen
Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

