
 

 

 

 

Verslag debat 'Integraliteit in het sociale domein' 

De teleurstelling bij het initiatief Kindcentra 2020 was groot, dat er ondanks een intensieve 

politieke lobby geen concrete plannen over integrale kindcentra zijn opgenomen in het 

regeerakkoord. IKC's blijven voorlopig een zaak van de “lokale” partijen. Wat moet er gebeuren 

zodat lokaal er toch goede integrale voorzieningen komen voor alle kinderen? Dat was het 

thema tijdens het debat 'Integraliteit in het sociale domein', onder leiding van journalist Frénk 

van der Linden. 

In het werkveld weet iedereen dat een integraal aanbod voor alle kinderen goed is voor de 

ontwikkeling van kinderen. Een team van medewerkers uit alle disciplines werkt volgens één 

pedagogische en educatieve visie aan een doorgaande ontwikkellijn. Waar nodig is extra zorg meteen 

beschikbaar. Na een intensieve lobby had elke politieke partij integrale kindvoorzieningen opgenomen 

in zijn verkiezingsprogramma. En toch is er vrijwel niets van terug te vinden in het regeerakkoord. 

Gijs van Rozendaal, voorzitter van Kindcentrum 2020, stond hier in zijn inleiding nog even bij stil.  

Onder zijn leiding is er hard gewerkt om flinke stappen vooruit te zetten en concrete voorstellen te 

ontwikkelen voor zowel het faciliteren van samenwerking van kinderopvang en onderwijs als het 

wegnemen van barrières. Daarvan zag hij niks terug in het regeerakkoord. Gaandeweg werd hij iets 

milder, want er wordt wel € 170 miljoen uitgetrokken om de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

van 10 naar 16 uur uit te breiden. In Den Haag is er daarmee erkenning, dat twee dagen opvang per 

week voor kinderen van 1 of 2 jaar een blijvend positief effect heeft op hun ontwikkeling. Dit legt een 

bodem voor toekomstige discussies over een toegangsrecht voor alle kinderen.  

Het ontbreken van goede richtlijnen in het regeerakkoord biedt uiteraard ook mogelijkheden. In 

materiële zin ligt er een geweldige kans om samen met gemeenten aan elk kind 10-16 uur opvang 

aan te bieden. En gemeenten hebben de vrijheid om te werken aan een toegangsrecht voor alle 

kinderen van 4-12 jaar. "De mooie voorbeelden van kindcentra zitten bijna alleen maar in wijken met 

tweeverdieners, waar behoefte is aan BSO. In achterstandswijken, waar kinderen het zo hard nodig 

hebben, lukt het onvoldoende om kindcentra te realiseren. Als je als gemeente alle potjes bij elkaar 

legt en met de scholen gaat praten is er volgens mij veel meer te bereiken." 

Panelronde 1: Waar ging het fout? 

Het thema van de eerste panelronde was de vraag waarom er in het regeerakkoord geen concrete 

richtlijnen voor kindcentra zijn opgenomen. Magda Heijtel, directeur van Impuls Kindercampus in 

Amsterdam denkt dat er een culturele barrière is. In Nederland gebruiken ouders de kinderopvang nog 

vaak als 'opvang' wanneer ze zelf moeten werken. De vraag of dat ook goed is voor hun kind speelt 

minder een rol. "Kinderopvang wordt nog vaak te eenzijdig gezien als een arbeidsmarktinstrument. 

Dat maakt de lobby voor een ontwikkelingsgerichte voorziening er niet gemakkelijker op." Jan-Willem 

Sluiskes, teamhoofd voorschoolse educatie en kinderopvang in de gemeente Amsterdam, vindt dat 

gemeenten moeten doorgaan om samen met kinderopvangorganisaties en scholen nieuwe stappen te 

zetten. "Het is belangrijk om lokaal de krachten te bundelen en te kijken waar de kansen liggen."  

Manon Ketz, als onderwijsbestuurder in Arnhem verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 10.000 

kinderen, denkt dat het ontbreken van IKC ontwikkeling in het regeerakkoord ook ruimte biedt om het 

met partners juist te ontwikkelen. Zij is in de afgelopen twee jaar in een fusieproces beland met 15 

scholen om bij IKC's uit te komen. Dat was succesvol, ondanks ingewikkelde medezeggenschaps- en 

wettelijke structuren. Zo'n brede aanpak vraagt wel om commitment van alle stedelijke en bestuurlijke 

partners. "Je moet waarde gedreven willen werken. Dat betekent dat je met scholen, die nog jaren 

succesvol op eigen benen zouden kunnen staan, toch gaat praten over IKC-vorming. Omdat een 

doorgaande leerlijn zorgt voor meer diepgang in de ontwikkeling van kinderen. Uiteindelijk is dat onze 

drijfveer."  



 

 

 

 

Heinz Schiller, directeur van Peuter & Co uit Rotterdam, denkt dat de voorstellen voor het 

regeerakkoord niet flexibel genoeg zijn. "Wij willen in Nederland met onze poldermodellen altijd 

iedereen gelukkig maken. We kijken massaal naar goede voorbeelden en dan zeggen we 'dat willen 

wij ook, behalve op die en die onderdelen'. Een IKC kan best een oplossing zijn, maar lang niet 

overal." Gjalt Jellesma van BOinK denkt dat er gewoon geen politieke meerderheid is voor brede 

integrale voorzieningen. Het kabinet heeft puur rationeel gehandeld omdat VVE-programma's 

aantoonbaar goed zijn voor kinderen die het het hardst nodig hebben. Het is dus logisch om die van 

10 naar 16 uur te verhogen. Net als Magda Heijtel denkt hij dat er de komende jaren onvoldoende 

draagvlak is voor een integrale stedelijke aanpak van IKC's, vanwege de Nederlandse parttime-

cultuur. "Misschien moeten we meer meegaan met de flow en niet direct de idealen volgen." 

Panelronde 2: Hoe moeten we verder? 

Het thema van ronde 2 was de vraag wat er moet gebeuren om de integrale kind voorzieningen beter 

van de grond te krijgen. Robert Sänger, directeur van Sinne Kinderopvang in Leeuwarden, pleit voor 

een landelijk IKC kennis- en expertise centrum, ook wil hij dat elke gelegenheid om lokale initiatieven 

voor het opzetten van integrale voorzieningen te steunen wordt aangegrepen. Daarbij is een 

gemeentelijke regierol van groot belang. "Alle beleidsvelden komen in de gemeente samen. Dat is dus 

de beste plek om te sturen." In Leeuwarden wil men tekorten in de jeugdzorg door middel van 

preventie wegwerken. Daarom is de gemeente bezig om een steunstructuur te ontwikkelen rondom 

scholen en IKC's met betrekking tot zorg. 

Ronald Kox van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) houdt 

een pleidooi voor integrale leer- en leefvoorzieningen voor 0-18 jaar, waar handelingsgericht wordt 

gewerkt. Een kind krijgt dan alles wat het nodig heeft in zijn ontwikkeling op het juiste moment 

aangeboden. "Zo'n voorziening moet 50 weken per jaar van 7 tot 7 open zijn. Dan heb je de kans om 

leren, leven, sport, sociale ontmoeting, maar ook hulp af te wisselen en te integreren. De dagindeling 

gebaseerd op kennis die we hebben over de ontwikkeling van kinderen. Wat mij betreft spreken we 

niet langer over integrale kindcentra (IKC) maar over integraal kinddenken (IKD)." Om dat te bereiken 

moeten alle betrokken organisaties bereid zijn om mee te doen en gezamenlijk die stap willen zetten. 

Het LKCA heeft een handreiking gemaakt om dat proces op lokaal niveau in gang te zetten. Peter 

Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs, is het eens met Ronald Kox. Een actieve rol van de 

gemeente is van belang. “De gemeente kan bevorderen dat een voorziening tot stand komt die is 

ingericht op de specifieke behoeften in de wijk." 

Volgens Saskia Boelema, programmadirecteur bij ActiZ Jeugd en voormalig wethouder Onderwijs in 

Breda, moeten organisaties samen optrekken om gemeenten aan hun zijde te krijgen. "Als je de 

gemeente goed informeert en weet te triggeren, kun je een heleboel dingen voor elkaar krijgen. 

Voorwaarde om het één en ander na de verkiezingen in de lokale regeerakkoorden opgenomen te 

krijgen is dat de stakeholders het aan de voorkant samen eens zijn." Ook Charlotte van Zuylen, 

verandermanager bij Stichting Pas, is van mening dat er een regierol is weggelegd voor gemeenten. 

Een gemeente heeft op alle niveaus en alle afdelingen met het thema jeugd te maken en kan heel 

gemakkelijk partijen bij elkaar brengen. Samenwerking hoeft voor haar niet per sé in de vorm van een 

IKC, maar kan ook in een andere formule. "In bijvoorbeeld popup-restaurants worden allerlei leuke 

initiatieven bedacht. Samenwerken hoeft dus niet altijd te worden vormgegeven in een lastig te 

organiseren construct. Laten we gebruik maken van jonge mensen met nieuwe ideeën, want het gaat 

tenslotte om de visie." Daarbij vraagt Charlotte nadrukkelijk aandacht voor het betekenis en dus 

inhoud geven aan het begrip ‘doorgaande lijn’; dat blijkt nu regelmatig een black box of lege huls te 

zijn. 

Vanuit de zaal komen veel reacties op de discussie. Milka Barends van PIT-KO: "Als ik dit zo hoor 

denk ik 'wat zijn die volwassenen toch aan het nadenken over hoe kinderen het goed doen'. Waarom  



 

 

 

 

stellen we die vraag niet aan de kinderen zelf?" Marco van Zandwijk van Ruimte-OK ziet in een 

integrale benadering kansen om nog meer problemen aan te pakken. "Laten we het belang van de 

ouders meenemen. Dan wordt het ineens een ontwikkelrecht voor iedereen. Daar zit ook een 

gemeentelijk belang vanuit schuldhulpverlening, laaggeletterdheid en andere zaken." Gjalt Jellesma 

kent goede voorbeelden van een bredere aanpak. "In achterstandswijken in Zweden moeten kinderen 

met de ouders een kinderdagverblijf in. Er is een programma voor de kinderen en een programma 

voor de ouders. In Nederland laten we daar een geweldige kans liggen." Manon Ketz benadrukt 

nogmaals het belang van een integrale stedelijke aanpak. "Doorbreek op gemeentelijk niveau de 

scheiding tussen onderwijs, jeugd en allerlei separate aanpalende gebieden. Die zijn conform de 

landelijke politieke benadering uit elkaar getrokken, terwijl ze voor het oplossen van deze 

vraagstukken juist bij elkaar moeten komen." 

Slotstatement 

Na de teleurstelling over het regeerakkoord tonen de meeste deelnemende organisaties in het debat 

veerkracht.  

Gijs van Rozendaal is blij te merken dat er veel energie is vanuit de dagelijkse praktijk. “De tijd heelt 

alle blunders.” Dit kabinet denkt geen aandacht te hoeven schenken aan deze beweging, maar de 

beweging gaat gewoon door, omdat iedereen ziet dat samenwerking rondom het kind voor kinderen 

echt waarde toe kan voegen. Discussieleider Frénk van der Linden kijkt terug met een positief gevoel. 

Drie thema's zijn bij hem blijven hangen: ontschotting (1), integraal kinddenken (IKD) (2)  en 

kansengelijkheid en gezinsdenken (3). Die begrippen komen ook terug in het slotstatement van 

voormalig Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, tegenwoordig voorzitter van de Branchevereniging 

Maatschappelijke Kinderopvang.  

Gesthuizen hoort de passie bij alle aanwezigen. "Alle redenen die vandaag zijn genoemd waarom 

kindcentra niet in het regeerakkoord staan zijn waar, maar zijn tevens een gegeven. Laten we kijken 

naar de ruimte die er wel is om zaken te doen, waar we gezamenlijk naar toe willen en hoe we daar 

komen." 

Met een cultuur waarin mamma thuis zit met de kinderen en waar onvoldoende wordt gerealiseerd 

hoe belangrijk het is dat vaders, moeders en anderen op een ontspannen manier met kinderen bezig 

kunnen zijn, dreigt Nederland hopeloos achterop te raken. "Veel leerkrachten hebben een burn-out en 

ouders rennen van hot naar her. Ik ben het van harte met de oproep van Magda Heijtel eens dat 

kinderen recht hebben op ontwikkeling en dat dat goed geregeld moet worden." 

Gemeenten moeten niet alleen worden uitgenodigd om de regie op zich te nemen, maar ze moeten 

ook worden gesteund. Met name de VNG en de G4 nemen op dit moment goede initiatieven, als 

aanjager van de discussie richting de rijksoverheid, en bij de vragen 'wat kunnen we als mensen zelf 

doen' en 'hoe willen we het vormgeven'. "We moeten die organisaties steunen, gewoon door te 

beginnen en door te gaan op de goede weg die is ingeslagen." Het is belangrijk om het thema meer bij 

de burger onder de aandacht  te brengen. "Als niemand zijn mond open doet over goede integrale 

kindvoorzieningen, dan zal geen politicus er wakker van liggen." 

Er is ook een puntje van kritiek. Bij discussies over integratie en samenwerking ligt bij de motivatie 

altijd de nadruk op de kinderen in een achterstandspositie. Vergeten wordt dat integrale 

kindvoorzieningen ook goed zijn voor kinderen van welgestelde ouders. "Die ouders moeten daarvan 

worden overtuigd. En laten we het vooral ook aan de kinderen vragen. Kinderen willen wel samen, die 

vinden het stom als er één wordt uitgesloten." 

 


