Van: KinderVilla | Eugenie Suer [mailto:e.suer@kindervilla.com]
Verzonden: woensdag 13 september 2017 16:30
Aan: Mekel, Jeroen <j.mekel@hilversum.nl>
Onderwerp: RE: Harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs gemeente Hilversum
Geachte heer Mekel,
Het lukt mij niet u telefonisch te bereiken. Vanavond heb ik al een vergadering, daardoor kan ik
vanavond niet aanwezig zijn in Hilversum bij de gecombineerde raadscommissie
Verkeer&Beheer/Samenleving.

De stukken van vanavond heb ik bekeken op de site. Wat mij met name opvalt en verbaasd
dat er geen kinderopvang organisatie betrokken zijn bij het onderwijskansenbeleid.
`Het onderwijskansenbeleid in Hilversum 2018 -2021 is ontwikkeld in samenspraak met partners in
het onderwijs en peuterpeelzaalwerk; het is een gezamenlijk product. Het is gericht op het bieden
van betere kansen aan kinderen en jongeren die vanwege sociaaleconomische, culturele en/of
taalkenmerken het risico lopen op achterstanden in het onderwijs. De uitvoering vindt plaats binnen
de wettelijke kaders die door het Rijk zijn opgesteld.`
Althans ik zie het niet terug in de stukken. U kunt in mijn mail van gisterenavond en de daarin
aangehaalde stukken lezen dat kwalitatieve kinderopvang van 0-4 jaar essentieel is voor hoe
kinderen presteren/ leren in het onderwijs. En dan is ook nog eens beter voor kinderen en leren zij
sneller als de verschillende achtergronden met elkaar spelen en leren. Deze kinderen krijgen meer
kansen in het onderwijs. Kunt u aangeven waarom er specifiek is gekozen voor betrokkenheid van
onderwijs en peuterspeelzalen in Hilversum. Zijn de kinderen die daarnaar toe gaan een andere
doelgroep dan kinderopvang? Ik lees in de stukken wel een kleine betrokkenheid vanuit IKC´s. Die
zijn nog in de minderheid als je kijkt naar het aantal IKC´s en het aantal kinderopvangorganisaties in
Hilversum. En alle IKC’s in Hilversum vallen onder 1 organisatie, is deze kennelijk wel betrokken bij dit
traject? Vandaar dat het mij goed lijkt mijn mail toe te voegen ten behoeve van de behandeling van
het voorstel over het onderwijskansenbeleid. Alleen al om een andere kant te belichten en de
verschillende kinderopvang organisaties en daarmee alle ouders en kinderen uit heel Hilversum te
vertegenwoordigen.
U kunt mij vandaag nog bereiken van 1645-1700 uur op tel nr. 06-21862312.
Met vriendelijke groet,
Eugenie Suer
Van: Mekel, Jeroen [mailto:j.mekel@hilversum.nl]
Verzonden: woensdag 13 september 2017 13:09
Aan: KinderVilla | Eugenie Suer <e.suer@kindervilla.com>
Onderwerp: RE: Harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs gemeente hilversum
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw Suer,
Uw mail is in goede orde ontvangen.

Vanavond wordt in de gecombineerde raadscommissie Verkeer&Beheer/Samenleving omstreeks
20:35 uur bij vergaderpunt 13 het ‘Onderwijskansenbeleid in Hilversum 2018 – 2021’ behandeld. U
kunt de stukken raadplegen op de website van de gemeente
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=d6969fea-05e3-4904-968e28fbd66fd2e6&FoundIDs=
Uit uw mail kan ik niet afleiden of de behandeling van dit voorstel de directe aanleiding is voor uw
mail en of het de bedoeling is geweest die mail aan de vergaderstukken toe te voegen ten behoeve
van de behandeling van het voorstel over het onderwijskansenbeleid.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij daar op de zo kortst mogelijke termijn telefonisch over
benadert.
Met vriendelijke groet
Jeroen Mekel
Raadsadviseur Hilversum
Tel: 035 6292774
Aanw. maandag tot en met donderdag

Van: KinderVilla | Eugenie Suer [mailto:e.suer@kindervilla.com]
Verzonden: dinsdag 12 september 2017 20:56
Aan: Griffie-Hilversum <griffie@hilversum.nl>
CC: KinderVilla | Eugenie Suer <e.suer@kindervilla.com>
Onderwerp: Harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs gemeente hilversum
Geachte heer, mevrouw,
Wij zijn door verschillende gemeenten benaderd om mee te denken over het harmonisatie beleid.
Helaas hebben wij als KinderVilla niets vernomen van de gemeente Hilversum. We zijn niet
uitgenodigd voor wel of niet gehouden bijeenkomsten. Hierdoor wij mogelijk niet kunnen
meedenken over en meedingen aan de te besteden werkwijze en de daaruit voorvloeiende gelden.
Alsnog geven wij u hierbij een reactie vanuit KinderVilla. Wij gaan er vanuit dat ook KinderVilla nog in
aanmerking komt voor de te verdelen gelden. Verder willen wij graag binnen afzienbare tijd een
reactie op deze mail van u als gemeente ontvangen.
In reactie op de informatie over de harmonisatie kinderopvang …. die wij van andere gemeenten
ontvingen zijn wij het eens met dat vooral OOK kwetsbare kinderen en kinderen met een lage sociaal
economische status toegang krijgen tot de kinderopvang. Helemaal doordat uit onderzoek blijkt dat
kinderen waarvan ouders niet gestudeerd hebben een lager onderwijs traject afleggen dan kinderen
van ouders die wel gestudeerd hebben (bron: Janneke Plantenga). Dit is niet het enige “bewijs” dat
kinderopvang goed zou zijn voor deze kinderen. Ook blijkt dat kinderen onder de 3/4 jaar, die van
kwalitatief hoogwaardige kinderopvang genieten, daar veel profijt van hebben in hun kinderjaren
maar met name ook juist op volwassen leeftijd (bron: Janneke Plangenga Universal Child care:
towards high quality and inclusiveness CCI Utrecht june 2017).
KinderVilla heeft zelf gezien begin 2000 dat kwetsbare kinderen van minder geschoolde ouders die
minimaal 2 dagen kwamen en die in een groep zaten bij kinderen die ook minimaal 2 dagen kwamen
met geschoolde ouders heel snel in kennis en ontwikkeling mee/opgetrokken werden naar het

hogere niveau van de groep. Deze kinderen (minder geschoolde ouders) leerde heel snel en met
name door de stabiliteit van de groep en de medewerkers (werken allemaal 3 of 4 dagen bij
KinderVilla) ontstond er veel betrokkenheid en veiligheid bij iedereen. Bij KinderVilla plaatsen we
kinderen vanaf de start in 2000 minimaal 2 dagen per week Door de crisis van 2012/2013 waren wij
als KinderVilla genoodzaakt om 1 dag plaatsingen tijdelijk toe te laten. Dit zijn kinderen van ouders
die tijdelijk minder gingen werken. We merkten aan de kinderen meteen verschil in ontwikkeling en
de invloed op de groepssamenstelling. We zagen dat de kinderen het zelf ook merkten. Deze
kinderen van 1 dag liepen achter in de gewenning, het zich veilig voelen binnen dag-structuur,
moesten iedere keer weer wennen aan wat er ging gebeuren. Zij leerde daardoor individueel minder
snel, de sociale vaardigheden en de normen en waarden van de groep. We zijn gaan onderzoeken
waar dit door kwam. Dit gedrag en deze ontwikkeling paste bij de kinderen die minder vaak bij
KinderVilla kwamen. Zij missen duidelijk de herhaling van de dag-structuur met de leermomenten en
ook bij in ontwikkelingsgerichte activiteiten bleven ze achter. Dit viel met name op bij de “zwakkere”
kinderen. Dit was niet het geval bij kinderen die 2,3,4 of zelfs 5 dagen bleven komen. Ook dit blijkt bij
nader inzien te kloppen uit onderzoek wat is gedaan door Janneke Plantenga.
Met name zijn deze verschillen er bij kinderen die naar kwalitatief goede opvang gaan. Als de
kwaliteit van een kinderdagverblijf goed is dan zal dit een positieve invloed hebben maar niet
‘schaden. Bij kwalitatief slechte kinderopvang zal dit zelfs leiden tot “schade”.
Afgelopen juni woonde ik een bijeenkomst bij van Child Care International. Aan het woord oa
Janneke Plantenga (hoogleraar kindereopvang) en Ludacia Gambaro (Berlin UCL INstitute of
Education). Daar werd besproken aan de hand van onderzoeken :
What have we learned?
Child care leads to better outcomes:
- For disadvantaged/low Social economic S groups
- If quality is high enough!
Naar aanleiding van de ervaringen van KinderVIlla, de kennis van KIND en de onderzoeken zoals
hierboven beschreven zou ik de gemeente willen adviseren om budget vrij te maken voor alle
kinderopvang organisaties in Hilversum. Alle kinderopvangorganisatie/peuterspeelzalen en onderwijs
krijgen bijvoorbeeld naar rato eenzelfde budget voor minimaal 2 dagen plaatsen (toegespitst op de
uurprijzen per organisatie) van kinderen. Ouders kunnen dan zelf kiezen waar welke kinderopvang
organisatie etc zij hun kind willen brengen. Het budget-geld moeten de organisaties voor een groot
deel besteden aan scholing voor het personeel. Pedagogische scholing waardoor zij kunnen aantonen
dat de kwaliteit van de opvang van de kinderen groeit. Dit zal aangetoond moeten worden door de
organisaties zelf. Zij moeten kunnen laten zien hoe het kind zich beter heeft ontwikkeld door het
opleiden van het personeel. Als zij niet kunnen aantonen dat dit geld goed besteed is dan krijgen
deze organisaties het jaar erop geen budget meer. Ze maken het jaar daarop uiteraard weer kans om
mee te doen aan het budget. Zo werk je als gemeente Hilversum mee aan het leveren van
hoogwaardige kwaliteit. Dus geen budget ter beschikking stellen aan organisaties die niet voldoen
aan bepaalde eisen als het gaat om scholing van medewerkers en de outcome bij kinderen. Hoe meet
je dit meer als gemeente? Vraag als gemeente na op lagere scholen of en hoe zij zien van welke
kinderopvang de kinderen komen en of hierdoor verschillen te zien zijn in de ontwikkeling van deze
kinderen en wat zien zij dan wat doet de organisatie volgens de scholen? Maak op deze manier alle
opvang toegankelijk voor alle kinderen, zodat juist ook de “low ecnomic groups” mengen met de
“high economic groups”. Hierdoor bereik je sneller gelijkwaardigheid in kennis en ontwikkeling bij
jonge kinderen, wat direct invloed heeft op het geluk van deze kinderen van nu en op latere leeftijd.
Een extra voordeel is dat de gemeente naast de inspecties een nog duidelijker beeld heeft van de
organisaties en de kwaliteit van het pedagogische handelen.
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, mail of bel gerust.

Indien de gelden reeds toegewezen zijn aan organisaties dan wil ik graag van u vernemen aan wie ze
zijn toegewezen. Graag verneem ik dan ook op welke gronden deze zijn toegewezen aan hen en we
zullen dan een procedurele klacht indienen.
Eugenie Suer
KindeVila
KIND (Kennis Instituut kinderopvang NederlanD)

