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In de entourage van het glas en staal van 

de Hoftoren zetelt het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de 

vijfde verdieping bevindt zich de werkka-

mer van Sharon Dijksma, staatssecretaris 

van OCW. Een schets van haar plannen.

Kunst- en museumstukken laten zien dat dit depar-

tement zich focust op educatie en creativiteit. De 

deuren van de diverse werkvertrekken staan open 

en ambtenaren lopen bij elkaar binnen voor een 

praatje. Overleg is belangrijk nu het departement 

honderd dagen de tijd neemt om zich goed te 

informeren en zich voor te bereiden op de nieuwe 

wetsvoorstellen. Tussen het formele driedelig grijs 

is Sharon Dijksma ongelooflijk op haar plaats. Ze 

straalt energie en jeugdigheid uit en heeft zich 

goed verdiept in de materie rondom de opvang. Er 

is nogal wat hoop op haar gevestigd, als nieuwe 

staatssecretaris van OCW. Begin juli dient zij haar 

vernieuwende plannen voor de kinderopvang in bij 

de Tweede Kamer. En ze gaat ervoor: voor onze kin-

deren, voor hun toekomst en talent, voor een kwa-

litatief perfecte opvang. 

De combi carrière en zorg

Staatssecretaris Dijksma, vrouwen worden 
aangespoord om fulltime te gaan deel-
nemen aan het arbeidsproces en door te 

stromen naar hogere functies. Daarnaast 
doet de overheid een beroep op ouders 
om hen meer verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor het gedrag van hun 
kinderen. Dit onder andere vanwege de 
toename van agressieve jongeren, die bij-
voorbeeld het buitenspelen van andere 
kinderen onmogelijk maken. Moet het 
fulltime werken dan wel worden toege-
juicht? Krijgt de kinderopvang een gro-
tere opvoedende taak? Hoe wilt u deze 
beide doelstellingen gerealiseerd zien?
‘Er is veel aanleiding om de combinatie van je werk 

en het zorgen voor je gezin veel beter te maken. 

Het beleid van dit kabinet beantwoordt de hoop 

op verbetering, door een gigantische portefeuille 

vrij te maken van zevenhonderd miljoen euro voor 

alles wat te maken heeft met de opvang van nul 

tot vierjarigen en, eigenlijk ook, de opvang in de 

bredere zin van het woord. Daarmee willen wij een 

enorme stap voorwaarts maken en een bijdrage 

leveren in het vergemakkelijken van arbeid en zorg. 

Het is nodig dat vrouwen participeren in de arbeids-

Een gesprek met de  
een gesprek  
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markt. Onze samenleving vergrijst en ontgroent. 

Het is noodzaak dat er mensen in onze samenle-

ving arbeid verrichten, willen wij ons land op niveau 

blijven ontwikkelen. Het verband tussen fulltime 

werkende ouders en ontspoorde kinderen is niet te 

leggen. Dit blijkt uit allerlei onderzoek dat, onder 

andere, in Scandinavische landen is uitgevoerd.’

‘Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat de 

ouders zelf de verantwoordelijkheid nemen voor 

de opvoeding van hun kind. Het voelt gewoon niet 

goed om je puur te concentreren op je werk en niet 

de tijd te kunnen nemen voor je kind. Ik hoop, vind 

eigenlijk ook, dat dit dilemma niet alleen aan moe-

ders wordt opgehangen. Naarmate ouders meer in 

staat zijn werk- en zorgtaken te verdelen – vaders 

zouden een groter deel van de zorgtaak op zich 

moeten nemen, dan tot nog toe gebruikelijk is – zul 

je zien dat dit ten goede komt aan de opvoeding.’

‘In de wetgeving staan de uitgangspunten beschre-

ven voor het welzijn van kinderen. Het voornaamste 

is dat de opvang werkt aan het samenstellen van een 

pedagogische visie. Het gaat er immers niet alleen 

om om de kinderen goed op te vangen, maar ook 

om hun ontwikkeling te stimuleren. Deze moderne 

samenleving vraagt van de opvang om hun pedago-

gische afspraken te overleggen met ouders. Er is al 

een betere dialoog tussen de ouders en de opvang. 

Neem de Stichting Boink, belangenvereniging van 

ouders in de kinderopvang. 

Een mooi voorbeeld zag ik in Eindhoven. Bij de kin-

deropvanginstelling Korein bieden ze een pedago-

gisch plan van aanpak. Leidsters werken met han-

delingsplannen. Van ieder kind wordt samen met 

ouders de voortgang en ontwikkeling van hun kind 

besproken. Hiermee regelen ze tevens een ‘warme’ 

overdracht naar het basisonderwijs. Dat is natuurlijk 

fantastisch.’

Kwaliteitsverbetering in de opvang

Leidsters hebben te maken met een grote 
werkdruk en er klinken geluiden over 
ontevredenheid over hun opleidings-
niveau. Hoe denkt U, naast voldoende 
kwantiteit, kinderopvang van voldoende 
kwaliteit te kunnen realiseren?
‘We investeren natuurlijk in het betaalbaar en toe-

gankelijk maken van de opvang voor alle ouders. 

Maar we gaan verder dan het subsidiëren van de 

‘klant’. Zo wil ik de scheidslijnen tussen de peuter-

speelzalen en de opvang opheffen. Wat je nu ziet 

is dat vooral beter opgeleide werkende ouders kie-

zen voor de kinderopvang. Terwijl voor mensen met 

weinig geld of geen werk, de peuterspeelzaal de 

enige optie is. Er ontstaan dus twee groepen kin-

deren. Wat mij betreft worden zowel de toegang 

naar, als het aanbod van, de peuterspeelzaal gelijk 

aan die van de kinderopvang. Naast een goede mix 

tussen de kinderen, tref je dan overal dat stuk extra 

zorg, zoals de vroegschoolse educatie* binnen de 

kinderopvang die zich bijvoorbeeld op kinderen met 

een taalachterstand richt. Ouders kiezen dan voor 

de dichtstbijzijnde voorziening ongeacht de naam 

van de instelling.’ 

‘Door het opleidingsniveau te verbeteren en uit te 

breiden kun je de werkdruk in de praktijk verminde-

ren. Er werken voornamelijk middelbaar opgeleide 

pedagogische medewerkers in de opvang. Wanneer 

je deze groep aanvult met hoger geschoolde peda-

gogen haal je meer deskundigen op de werkvloer. 

Daarnaast krijgen de leidsters de mogelijkheid om 

meer te leren of zich te specialiseren, dankzij de ken-

nis van hun hbo-collega’s. Door deze kwaliteitsver-

betering kan extra steun aan kinderen in de instel-

ling geboden worden. Neem een kind dat extra 

aandacht behoeft vanwege zijn of haar gedrag 
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of taalachterstand. Dat kan dan even apart geno-

men worden, of juist in de groep wat extra aan-

dacht krijgen. De deskundigheid daarvoor heeft de 

opvang zelf in huis.’ 

‘Het pedagogische uitgangspunt moet een stevige 

plaats krijgen. Niet alleen om de aansluiting met het 

basisonderwijs te verbeteren, maar ook om kinde-

ren met problemen, van welke aard dan ook, eerder 

te signaleren en adequater te ondersteunen. Meer 

diversiteit in de opleidingsniveaus van de leidsters 

maakt niet alleen het vak interessanter; het vermin-

dert tevens de werkdruk.’

‘Al heb ik een behoorlijk budget, ik kan het geld 

maar één keer uitgeven. Ik investeer liever in de 

mensen zelf, niet in het systeem. Het systeem zegt 

immers niet zoveel. Het zijn de mensen die de kwa-

liteit maken.’

De opvang op school

Vanaf één augustus zijn scholen verplicht 
om ook voorschoolse, tussenschoolse- en 
naschoolse opvang te bieden. Zijn ze er 
klaar voor? Bieden zij een aanbod dat 
gelijkwaardig is aan dat van de kinder-
dagverblijven?
‘De tussenschoolse opvang valt, vooralsnog, buiten 

de Wet Kinderopvang. Veel scholen werken met 

vrijwilligers en sommige kiezen voor een continu-

rooster. Met het aanbod van de voor- en naschoolse 

opvang bieden we ouders en kinderen een compleet 

dagarrangement aan. Ik vind dagarrangement ook 

een juiste titel. Het gaat verder dan het ondersteu-

nen van werkende ouders. De term geeft aan dat 

het gaat om een kwalitatief goede opvang, waar je 

niet te lichtzinnig over moet denken. Per 1 augustus 

zijn alle basisscholen verplicht een dergelijk arrange-

ment aan te bieden. Ze kunnen dat zelf verzorgen 

of uitbesteden aan professionele instellingen. De 

scholen hebben die taak goed opgepakt.’ 

‘Mede door het aantrekken van de economie en de 

financiële tegemoetkoming vanuit de overheid, sig-

naleren we een toenemend gebruik van de opvang 

op school. Dit leidt tot knelpunten. Mede in de grote 

steden van de Randstad ontstaan wachtlijsten en is 

er een personeelstekort. Het grootste probleem zit 

in het vinden van goede en permanente huisvesting 

voor de nieuwe instellingen. Zo zie je maar, nieuwe 

regels kunnen tè succesvol zijn. We zijn in gesprek 

met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om 

deze zaken zo snel mogelijk op te lossen.’

‘Voor de kwaliteit van het aanbod vrezen wij niet 

zozeer. De voor- en naschoolse opvang valt immers 

onder de Wet Kinderopvang, dus ook de eisen en 

het toezicht. Daarbij kunnen ouders zich heel snel 

bij de school vervoegen, wanneer de opvang niet 

aansluit bij de behoefte van de kinderen. Ik zie 

fantastische voorbeelden van de buitenschoolse 

opvang, waar veel sportieve en culturele activiteiten 

worden aanboden. De Kinderopvang KinderRijk in 

Amstelveen heeft zelfs tuintjes aangelegd waarin 

ze met kinderen werken. Hier is de buitenschoolse 

opvang zo goed georganiseerd, dat er zelfs mensen 

vanuit het buitenland komen kijken om zich te laten 

inspireren. Ik zie de samenwerking met het onder-

wijs als een kans, waarbij we de eigenheid van de 

opvang niet uit het oog mogen verliezen. Het kind 

moet ‘kind’ kunnen zijn. Hoeveel pedagogiek we er 

ook in stoppen. Kinderen leren spelenderwijs, dat 

mooie aspect moet ook gerealiseerd worden in de 

opvang rond de schooltijden.’

Toekomstmuziek

Tien jaar verder. Hoe ziet de opvang er 
dan, volgens uw ideaalbeeld, uit?
‘Ik wil iets heel moois neerzetten waar we in 

Nederland trots op kunnen zijn. Met een kwaliteits-

verbetering ten opzichte van nu. Een opvang, die 

meegaat met zijn tijd, die kijkt naar de behoefte van 

ouders en kinderen. In een samenstelling zonder 

onderscheid tussen kinderen gezien hun afkomst 

of cultuur. Waar een pedagogisch klimaat onnodige 

achterstanden wegwerkt en elk kind stimuleert in 

het ontwikkelen van zijn talenten. Elk kind heeft een 

talent. Dat is mijn vaste overtuiging. Wij moeten de 

ruimte en de mogelijkheden aanreiken, zodat elk 

kind het maximale uit zichzelf kan halen.’ •

Informatie   

Kijk voor meer informatie op 

www.minocw.nl, voor diverse 

links vanuit de overheid

* Vroegschoolse educatie 

duidt op de extra zorg 

en ondersteuning, die 

de kinderopvang biedt 

aan kinderen met ont-

wikkelingsachterstand. 

Dit om de extra ballast 

die het kind hierdoor 

in het basisonderwijs 

ondervindt, te beper-

ken.
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