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Onderwerp:
Realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra

Geachte raadsleden,
Onze hartelijke felicitaties met uw benoeming tot raadslid. U mag zich de komende jaren inzetten voor de
toekomst van de gemeenten van Nederland en daarbij zult u aan de slag gaan met uitdagingen op
verschillende beleidsterreinen. Als gemeenteraad heeft u daarbij belangrijke bevoegd- en
verantwoordelijkheden en middels deze brief willen wij graag uw specifieke aandacht vragen voor één
daarvan; het realiseren van een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor
kinderen tot 12 jaar. Dat kan in een kindcentrum, waarin onderwijs, zorg, VVE^ en kinderopvang nauw
met elkaar samenwerken. De Stichting van het Onderwijs^ bestaande uit de sectororganisaties en
vakorganisaties in het onderwijs, wil de totstandkoming van kindcentra in Nederland graag stimuleren en
hoopt dat er in de komende jaren ook in uw gemeente belangrijke stappen gezet kunnen worden in de
realisatie van kindcentra.
Optimale ontwikkeling voor elk kind
Alle kinderen een vliegende start geven, dat is waar onderwijs, zorg, WE en kinderopvang samen in een
kindcentrum aan werken vanuit één gezamenlijke pedagogische visie. Door te zorgen voor een
doorgaande ontwikkellijn worden de talenten van kinderen maximaal ontplooid en krijgen zij de extra
zorg, ondersteuning of uitdaging die ze nodig hebben. Hoe eerder daarin geïnvesteerd wordt, hoe minder
achterstanden en uitval en hoe meer leerwinst later. Op deze manier geven we kinderen de kansen die ze
verdienen en zorgen we voor optimale ontwikkeling van talenten die we de komende jaren hard nodig
hebben.
Gemeente oon zet
Als gemeenteraad heeft u talrijke middelen die u kunt inzetten om de samenwerking tussen onderwijs,
kinderopvang en zorg te stimuleren en te faciliteren. En op om die manier de totstandkoming van
kindcentra in uw gemeente aan te jagen. U kunt de regie nemen op het samenbrengen van partijen,
onder andere vanuit uw verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Het intensief samenwerken
van onderwijs, zorg, WE en kinderopvang in een kindcentrum vereist allereerst een gezamenlijke visie op
ontwikkeiing en educatie. Minstens zo belangrijk is daarnaast de fysieke nabijheid van partijen. Een
integraal huisvestingsplan is daarom van belang: samenwerking komt het best tot stand en wordt het best
ondersteund wanneer alle partijen zoveel mogelijk vanuit één locatie kunnen werken aan de ontwikkeling
van kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast helpt het wanneer meer vanuit één visie wordt afgestemd over de
inzet van budgetten voor o.a. peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstandenbeleid, kinderopvang en WE,
zodat integrale programma's en voorzieningen tot stand kunnen komen en geldstromen meer flexibel
kunnen worden ingezet.
^ Vroeg- en voorschoolse educatie
^ De Stichting van het Onderwijs is een samenwerkingsverband van de sectororganisaties en vakorganisaties in het
onderwijs, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten. De Stichting bestaat uit de PO-Raad, VO-raad,
MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Connectief, FNV Overheid en FvOv.
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Investeringen en rendement
Bovenstaande maatregelen vragen om extra investeringen, maar \A/ij zijn ervan overtuigd dat hoe meer en
eerder er geïnvesteerd Nwordt in kinderen, hoe meer zij allemaal kunnen profiteren van de voordelen van
voorzieningen voor jonge kinderen. En hoe minder maatschappelijke kosten later gemaakt hoeven te
worden voor extra ondersteuning en zorg. in veel omringende landen en in enkele Nederlandse
gemeenten zijn hiervan de eerste mooie resultaten te zien. Achterstanden kunnen eerder worden
gesignaleerd en aangepakt, kansenongelijkheid wordt tegengegaan en leerrendement wordt vergroot.
Het bevorderen van integrale voorzieningen voor kinderen heeft tevens positieve effecten op de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, in een tijd met arbeidsmarkttekorten in verschillende (publieke)
sectoren is ook hier een stevige winst te behalen
Tot slot
De Stichting van het Onderwijs agendeert dit belangrijke thema op verschillende landelijke overlegtafels.
En middels deze brief bij alle nieuw gekozen gemeenteraden, want juist met lokaal beleid kunnen de
eerste stappen gezet worden naar de totstandkoming van kindcentra. De komende weken gaan de
partijen in uw gemeente onderhandelen over een nieuw te vormen college-akkoord. Met deze brief
houden wij een dringend pleidooi om daarin ook de mogelijkheden op te nemen die u kunt inzetten voor
de realisatie van samenwerkingsverbanden ten gunste van kindcentra in uw gemeente.
Met vriendelijke groeten.
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