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KIJK OOK OP:

Customer journey
Kijk samen met de collega's van onderwijs &
opvang wat jullie visie op kindontwikkeling is.

Benut hierbij de expertise van beide
vakgebieden. Hoe ziet de ideale dag van een

kind van 0-13 eruit? Hoe krijgt brede
ontwikkeling (denk aan Biesta) dan vorm? 

Extra kindplaatsen
Hoeveel kindplaatsen komen erbij in 2025 en 2028? Op

basis van het deelnamepercentage aan onderwijs in
combi met landelijke rekenmodellen deelname

kinderopvang (via de BMK) kun je nu al een inschatting
en bandbreedte maken van de stijging in 2025 en 2028.
In 2025 worden meer kinderen verwacht (ouders krijgen
dan allemaal 96% vergoeding). helaas is deelname aan
kinderopvang dan nog wel gekoppeld aan de arbeidseis

voor beide werkende ouders. In 2028 is de hoop en
verwachting dat alle kinderen welkom zijn op de

kinderopvang. Kinderopvang wordt dan net als onderwijs
een publieke voorziening.

Eerste blik
Hoe ziet jullie locatie van opvang en

onderwijs eruit met de extra kindplaatsen in
2025 en 2028? Hoe past dit in jullie visie van
kindontwikkeling 0-13? Welke extra ruimten

heb je nodig? Wat is er al en wat moet
aangepast? En nog belangrijker...welke extra

collega's heb je nodig? Kunnen dat ook
anders opgeleide kindprofessionals zijn?

'It takes a village to raise a child'

Droom en doe!
En dan nog een stap verder.  Met het beeld voor

ogen op de extra kinderen die gaan komen. Als je
hierbij de huidige situatie eens 'wegdenkt' en

opnieuw zou mogen creëren.. Is de BSO dan nog
steeds vanaf 14.00? Gaan kinderen dan vanaf 4

jaar naar school? Of start de ontwikkelreis bij nul
jaar en zijn de grenzen tussen opvang en

onderwijs vervaagd? Werken er teams van
kindprofessionals rondom het kind samen en
inspireren zij kinderen tot brede ontwikkeling?

Nu al actie!
Bedenk nu al (op organisatienivo) wat er nodig

is qua verbouwingen/aanpassingen om
voldoende ruimte te creëren in 2025 en 2028.

Neem zaken op in begrotingen. Kijk ook nu
naar het opleidingen van de juiste

professionals rondom het kind. Huidige
wetgeving kan hierin knellen, maar met de

juiste visie op kindontwikkeling en een
passend ingericht systeem zou deze moeten
gaan aansluiten op de nieuwe praktijk.  Laten

we als branches de krachten bundelen en
samen een mooie sector gaan ontwikkelen
waarin alle kinderen zich maximaal kunnen

ontplooien!


