Eigen Wijze
Groei
Ontwikkelingskansen voor ieder kind
Twee kinderen met dezelfde talenten
hebben in Nederland verschillende
ontwikkelingskansen. Het ene kind heeft
toegang tot het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang en het andere
kind niet. De groeiende
kansenongelijkheid in Nederland die al op
heel jonge leeftijd begint, is één van onze
grootste uitdagingen.
Kinderopvang is dé omgeving bij uitstek
waar kinderen van jongs af aan leren dat
samen met andere kinderen spelen
vanzelfsprekend is. Hierdoor zijn zij als
volwassenen beter in staat samen te
werken met mensen met uiteenlopende
achtergronden en culturen en hebben zij
een wereldbeeld dat uitgaat van meer

diversiteit dan kinderen die uitsluitend in
een ‘witte’ omgeving opgroeien.
We missen enorme kansen op een
toekomstige inclusieve maatschappij
waarin iedereen meetelt en iedereen op
zijn eigen niveau participeert zonder
onderscheid naar inkomen of
achtergrond! Kinderopvang die
toegankelijk is voor alle kinderen maakt
hierin het verschil.
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Ontwikkelkansen

Ontwikkelingskansen zijn niet gelijk
verdeeld. Kinderen van hoogopgeleide
ouders krijgen een hoger taalniveau van
huis uit mee; ze horen gemiddeld 2000
verschillende woorden als ouders een uur
aan het woord zijn. Andere kinderen
maar 600. De kloof tussen groepen
kinderen als gevolg van de grote
verschillen in sociaal economische status
van hun ouders wordt groter. Daarnaast
komen steeds meer mensen in onze
maatschappij buiten spel te staan als
gevolg van een toenemende
laaggeletterdheid. Kinderopvang kan,
samen met het primair onderwijs, een
belangrijke bijdrage leveren aan het
oplossen van deze twee problemen.
Voorschoolse periode (0-4 jaar)
Ieder kind verdient in de voorschoolse
periode de kans om zich op zijn of haar
eigen niveau optimaal te ontwikkelen.
Van groot belang is het stimuleren van
ieder kind in de ontwikkeling en
herkennen en ondersteunen in het
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vroegste stadium van kinderen met een
vertraging of achterstand in de
ontwikkeling. Vooral voor jonge kinderen
zijn de sociaal emotionele en taalvaardige
interactie in de kinderopvang een
belangrijke bron voor sociale
vaardigheden en een grotere
woordenschat, betere mondelinge
taalvaardigheden en meer wereldkennis.
Dat betaalt zich later terug door een
betere onderwijskansen en lees- en
schrijfvaardigheid.
Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
Een toegankelijke Bso voor ieder kind
leidt tot brede talentontwikkeling en
verlicht het takenpakket van het
onderwijs. Met een breed aanbod van
sport en cultuur kunnen kinderen en hun
ouders kiezen wat past bij hun kind.
Er is geen sector zo ondernemend en
innovatief als de kinderopvang;
kinderopvang werkt lokaal samen
verenigingen en biedt een grote

verscheidenheid aan boerderij-, natuur,
cultuur-, scouting-, voetbal- en atletiek
BSO’s. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en ontwikkelen zich door
samen te spelen en te ontdekken. Ze
brengen steeds meer tijd door in de
digitale wereld en praten en bewegen
minder. Slechts 28% van de kinderen van
4-12 jaar heeft op dit moment toegang
tot de taal- en leerrijke omgeving en de
brede talentontwikkeling (inclusief
sport/cultuur en huiswerkhulp) op de
BSO, die zo behulpzaam is voor hun
ontdekkingstocht. Hierdoor worden
ontwikkelkansen gemist. De ‘lucky few’
hebben daarentegen wél toegang.
Iéder kind verdient een goede start!
De kinderopvang biedt een rijke
omgeving met pedagogische
professionals, die vanuit de behoefte van
het kind, structuur en uitdaging bieden.
Het kinderdagverblijf, de gastouders, het
integraal kindcentrum en de BSO, alle
vormen van kinderopvang bieden een
waardevolle bijdrage aan de taal- en
sociale ontwikkeling en brede
talentontwikkeling van kinderen. Geef
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ouders de kans deze positieve keuze te
maken; omdat kinderopvang bijdraagt
aan de ontwikkeling van hun kind. Zonder
administratieve en financiële
belemmeringen.
Betere school- en baankansen
Door te investeren in de vroege
ontwikkeling van kinderen verbeteren de
school- en baankansen en daar profiteert
toekomstig Nederland van. Kinderopvang,
onderwijs, welzijn en zorg groeien steeds
meer naar elkaar toe, met een focus op
preventie. Nederland telt 260.000
kwetsbare kinderen die (vaker) deel
uitmaken van gezinnen onder de lage
inkomensgrens. Deze kinderen lopen
extra risico door de coronacrisis; zij lopen
niet alleen vertraging op in hun sociaalemotionele ontwikkeling, maar missen
ook hun toevluchtsoord. Een veilig thuis
is helaas niet altijd vanzelfsprekend.
Kinderopvang voor alle kinderen speelt
een essentiële rol in het voorkomen van
segregatie en groeiende ongelijkheid.

Haalbare stappen
Dit is het moment om stappen te zetten,
op weg naar een toekomstbestendig
stimulerend stelsel. Het jonge kind van nu
speelt straks een belangrijke rol. Ieder
jaar dat we er niet in slagen die sterke
basis op orde te hebben, leidt tot gemiste
kansen en extra kosten op andere
plekken in de samenleving.
Hoe gaan we dit doen?
Lees ons voorstel in ‘Simpel Stelsel’
Investeren in kinderen loont. Iedere
geïnvesteerde euro verdient zichzelf
minimaal 5x terug en heeft op de lange
termijn veel de positieve effecten op de
schoolcarrière en loopbaan van kinderen.
Toegankelijke kinderopvang is goed voor
kinderen en voor een leefbare en
inclusieve samenleving waarin iedereen
meedoet!
CONTACT
 085-0218500
 Info@bmko.nl
 www.maatschappelijkekinderopvang.nl

