
 

 

 

Infosheet Flankerend beleid gemeenten  

 

Het kabinet heeft met de plannen om in 2025 kinderopvang vrijwel gratis te maken voor kinderen 
van werkende ouders, een eerste stap gezet naar gelijke kansen voor alle kinderen. Deze stap 
erkent het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen en de toekomst van 
Nederland. Maar de plannen van het kabinet gaan nog niet ver genoeg.1 Want pas in 2028 wordt 
kinderopvang toegankelijk voor kinderen van niet-werkende ouders. Hierdoor dreigen groepen 
kinderen buiten de boot te vallen. Wijs jouw gemeente hierop en benoem de mogelijkheden die 
gemeenten hebben zodat deze kinderen. Dit infosheet geeft een overzicht van die mogelijkheden. 

Wijs gemeenten op mogelijkheden door financiële middelen2 voor doelgroepenbeleid samen te 

voegen om zo ieder kind toegankelijke voorzieningen van hoge kwaliteit te bieden3. Dat geldt zowel 

voor kinderopvang voor jonge kinderen als voor de buitenschoolse opvang. Juist in de buitenschoolse 

opvang komt alles samen: sport, cultuur, natuur, techniek, welzijn etc. – onderdelen van een rijke 

schooldag.  

Bso voor kinderen van niet-werkende ouders 

(Bijna) gratis kinderopvang voor kinderen van werkende ouders leidt tot mooie dagarrangementen 

met een prachtig aanbod aan muziek, cultuur, sport etc. Dat is fantastisch voor de ontwikkeling van 

deze kinderen. En het is tegelijkertijd enorm jammer dat kinderen die dit nog veel meer nodig 

hebben, dit vrijwel gratis aanbod nu niet krijgen. Kinderen zonder werkende ouders en met een risico 

op achterstanden. Juist zij hebben baat bij muziek, cultuur, sport etc.4 Want deze mooie 

dagarrangementen zullen vooral aangeboden worden in wijken met veel midden- en hoge inkomens. 

Dit kan tot een grote twee-deling leiden en zal de kansenongelijkheid vergroten.  

Vervroeg de VVE-leeftijd 

Door kinderen al vanaf 2 jaar toegang te geven tot VVE in plaats vanaf 2,5 jaar kunnen deze kinderen 

eerder profiteren van professionele kinderopvang met behulp van de GOAB (Gemeentelijk Onderwijs 

Achterstanden Beleid) gelden. Ook kunnen gemeenten deze gelden aanspreken om het peuter-

aanbod te verruimen door ook de niet-geïndiceerde peuters toegang te geven tot kinderopvang. 

Inzet gemeentelijke NPO-middelen 

De tijdelijke middelen die gemeenten ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen 

ingezet worden voor (pilots gericht op) de verbetering van de toegankelijkheid tot kinderopvang voor 

álle kinderen van 0-13 jaar, vooruitlopend op een brede basisvoorziening. Een aantal gemeenten is 

begin 2022 bezig met de ontwikkeling van mogelijke pilots5.  

 

 
1 Het kabinet kiest uitdrukkelijk voor scenario 2 van SVK (zie voetnoot 1) waarin scenario 2 beschouwd wordt als een tussenscenario met als doel 
om gefaseerd te komen op scenario 3 (gratis kinderopvang voor alle kinderen).  
2 Middelen voor doelgroepenbeleid, zoals verlengde schooldag, zomerschool en brede school activiteiten.  
3 De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is hoog. Zie ook de brief van voormalig VVD-staatssecretaris Van Ark aan de Kamer (d.d. 6 
juli 2020): “Internationaal heeft de Nederlandse kinderopvang zelfs een toppositie. Kinderopvang in Nederland kan daarmee echt een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Vooral kinderen die risico lopen op een achterstand hebben baat bij kinderopvang.3” 
4 Zie: Position paper Prof. Dr. P. Leseman, t.b.v. het rondetafelgesprek met de commissie SZW van de Tweede Kamer d.d. 22 

november 2018. 
5 Mogelijke pilots in onder meer Zeeuws-Vlaanderen, Den Haag en Amsterdam.  

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04466

