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Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 21 juni 2016
van:
voor:

LVO in samenwerking met VNG, MO-groep en diverse gemeenten
leden LVO, beleidsmedewerkers gemeenten jeugd en onderwijs, partners in
onderwijs, jeugd en zorg

Investeren in het jonge kind; wat is wijs?
Datum:
Tijd:
doel:
Locatie:
Adres:
Contactpersoon:
Bereikbaarheid:
Kosten:
Aanmelding:

dinsdag 21 juni 2016
inloop: 13.45 uur. Start: 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur
inspiratie opdoen en leren van elkaar
Villa Jongerius
Kanaalweg 64, 3527 KX Utrecht
Hans Hoes, telefoon (06) 24797158
15 minuten lopen vanaf station Utrecht CS, voldoende eigen parkeerterrein
er zijn geen kosten aan verbonden
graag aanmelden via e-mail aan projectbureau@lvo-onderwijs.nl
o.v.v. bijeenkomst Investeren in het jonge kind

Er zijn verschillende adviezen aan kabinet en Tweede Kamer over hoe te investeren in het jonge kind.
Verschillende argumenten en ambities spelen daarin een rol (ouders moeten kunnen werken,
ontwikkelargument, doorgaande leerlijn, achterstanden voorkomen, preventieve aanpak jeugdzorg).
Het kabinet houdt vooralsnog vooral vast aan het arbeidsmarktargument met stimulering voor
werkenden via kinderopvangtoeslag. En het kabinet geeft gemeenten extra middelen oplopend tot €60
mln per jaar om twee dagdelen opvang toegankelijk te maken. Uiterlijk per januari 2018 moeten
gemeenten hun peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd hebben, waarbij de financiering en
kwaliteitseisen van alle voorschoolse voorzieningen gelijk getrokken worden.
Wat gaan gemeenten doen om te investeren in het jonge kind? Wat is wijsheid? Dat is het thema van
onze jaarlijkse ledenvergadering op 21 juni a.s. in de middag. Daaraan voorafgaand vindt (voor de
leden van de LVO) van 13.15-13.45 uur het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergadering plaats.
Programma
14.00 uur: Opening door de dagvoorzitter
14.10 uur: Investeren in het jonge kind, door Elly Dekker (van de VNG) en Ernst Radius van de
MO-groep. Zij gaan in op de rol en het belang van de lokale overheid bij de ontwikkeling van het jonge
kind, de wijze waarop thans daaraan vorm gegeven wordt via peuterspeelzalen, kinderopvang en
voor- en vroegschoolse educatie en de veranderingen die de komende jaren voorzien zijn.
14.45 uur: Hoe gaat dat in Amsterdam, Leiden en Opsterland ? Een korte reactie vanuit die 3
gemeenten op de presentatie.
15.15 – 16.30; Er zijn drie korte workshops van de gemeenten Amsterdam, Leiden en Opsterland. De
deelnemers kunnen aan elke workshop deelnemen en wordt verzocht hun ervaringen en opvattingen
te delen.
16.30 -16.45: Plenaire afronding waarbij we proberen tot conclusies te komen.
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Achtergrondinformatie
De MO-Groep begeleidt de peuterspeelzalen en de gemeenten bij de transitie van het
peuterspeelzaalwerk. Ook de VNG en een aantal gemeenten hebben hun visie ontwikkeld.
Als gemeente loont het om te investeren in het jonge kind, maar het lijkt dat er niet 'one best way’ is.
Wel is het van belang is om een goed voorbereide keuze te maken als gemeente, dat betaalt zich
later uit.
Via onderstaande documenten kunt u zich voorbereiden op de bijeenkomst.
VNG De VNG wil enkele gratis dagdelen kinderopvang voor ieder kind, vanuit ontwikkelingsgerichte
visie. Zie bijvoorbeeld:
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/nieuws/advies-vng-geef-alle-peuters-recht-op-enkeledagdelen-gratis-opvang

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/voorschoolse9voorzieningen/nieuws/vng9pleit9voor9
basisaanbod9voorschoolse9voorziening9peuters
Onderwijsraad (zomer 2015) Breng kinderopvang onder regie van het basisonderwijs; zie voor meer
info https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2015/een-goede-start-voor-het-jonge-kind/item7267
Regiegroep 2020 (najaar 2015) Voer een Wet Kindercentra in, zodat kinderopvang en onderwijs
beter kunnen samenwerken in een kindercentrum, geef alle kinderen recht op toegang; zie voor meer
info
http://www.kindcentra2020.nl/nieuws/persbericht-kindcentra-2020-vraagt-instemming-tweede-kamer
SER (najaar 2015) Maak één systeem voor opvang van kinderen van 0-4 jaar, uiteindelijk doel is een
sluitend arrangement voor nul- tot twaalfjarigen. Zie voor meer info:
https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/gelijk-goed-van-start.aspx
De MO-groep heeft een aantal handreikingen en het nieuwe expertmodel alweer een tijdje
beschikbaar via onderstaande links: Er is een speciale handreiking voor de gemeenten.
http://www.mogroep.nl/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/publicaties/publicatie/5896handreikingen-harmonisatie
http://www.mogroep.nl/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/publicaties/publicatie/5918expertmodel-kostprijs-peuteropvang-2016
Amsterdam heeft haar beleid beschreven in: Ontwikkelkansen Amsterdamse peuters

