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Betreft: Aanbieding onderzoeksrapport ‘Samenwerking in beeld 2’ 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de commissie SZW, 
 
Het is mij een genoegen u het rapport “Samenwerking in beeld 21” aan te bieden met de resultaten 
van het onderzoek naar de ontwikkeling van de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang. 
Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek (nulmeting) dat de ministeries van OCW en SZW in 
2016 lieten uitvoeren. Ook deze keer is het onderzoek uitgevoerd door Oberon.  
 
Het kabinet achtte een herhaling van het onderzoek na drie jaar (nog) niet opportuun. Het 
Kinderopvangfonds en de regiegroep Kindcentra 2020 wilden graag inzicht in actuele ontwikkelingen 
rondom kindcentra. Naar hun mening gaan de ontwikkelingen in de samenwerking tussen 
kinderopvang en basisscholen veel sneller dan verwacht. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s 
met zich mee. Om die reden besloot Het Kinderopvangfonds, in overleg met de regiegroep Kindcentra 
2020, de herhaling van het onderzoek te financieren. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen, 
naar de mening van de regiegroep Kindcentra 2020, de juistheid van de beslissing om het onderzoek te 
herhalen. Het rapport is door Het Kinderopvangfonds aangeboden aan de ministeries van OCW en 
SZW op 27 maart jongstleden. 
 
Om tot verantwoorde beleidskeuzes te komen is het van belang dat het kabinet en uw Kamer op de 
hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen, zodat adequaat ingespeeld kan worden op kansen 
en risico’s. De regiegroep Kindcentra 2020 is van mening dat het ook van belang is dat uw Kamer dit 
rapport tot zich kan nemen. Wij vragen uw aandacht voor een aantal aspecten uit het rapport. 
 
Ten eerste blijkt dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs stevig doorzet en dat het een 
beweging is die zich de komende jaren verder zal doorontwikkelen. Inmiddels is het aantal scholen dat 
zich als kindcentrum presenteert van 15% van de scholen naar 24% gegaan; een toename van 60%. Als 
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dit zo doorgaat, zal in 2021 50% van de scholen een kindcentrum vormen. Het is, afgezet tegen de 
ontwikkelingen in de praktijk, opvallend dat het kabinet niets in het regeerakkoord heeft opgenomen 
over deze samenwerking. Het kabinet geeft wel aan deze ontwikkeling als ‘positief te beoordelen’ 
zonder daar zelf enige ambitie in te verwoorden. Uit de interviews blijkt echter dat alle betrokkenen 
de samenwerking ervaren als een enorme kans met heel veel positieve effecten voor kinderen, voor 
ouders en voor de professionals zelf.  
 
Ten tweede leidt deze ontwikkeling tot een enorme transitie, die ook een groot risico in zich draagt als 
daar geen doordacht beleid op wordt ontwikkeld. In antwoord op de vraag naar de ambitie op de 
lange termijn geeft 72% van de schoolbesturen en 79% van de kinderopvangbesturen aan de 
samenwerking te willen intensiveren. 46% van de ondervraagde schoolbesturen geeft zelfs aan op de 
lange termijn vanuit één entiteit te willen gaan opereren (zie hoofdstuk 7, pagina 36). Als deze trend 
doorzet is het zeer waarschijnlijk dat in 2021 meer dan de helft van de scholen naar één entiteit wil.  
 
Dit beschouwen wij, in principe, als een positieve ontwikkeling. Wij signaleren echter ook dat dit tot 
een omvangrijke transitieopgave leidt met forse risico’s. In het algemeen is het zo dat het primair 
onderwijs een wat stevigere positie heeft in de samenwerking dan de kinderopvang; het is immers in 
de praktijk vrijwel altijd de kinderopvang die aansluit bij een schoollocatie om samen een kindcentrum 
te vormen. Tot nu toe werkten scholen daarbij vaak samen met verschillende 
kinderopvangorganisaties op verschillende locaties en andersom werken verschillende 
kinderopvangorganisaties samen met verschillende scholen op verschillende locaties. Indien de 
scholen echter massaal (in ieder geval de helft van de scholen) besluiten om met één of enkele 
kinderopvangorganisaties op te gaan in één entiteit (dan wel besluiten zelf kinderopvang te bieden of 
zelf een stichting voor kinderopvang op te richten), dan doet de vraag zich voor of niet een groot 
aantal kinderopvangorganisaties buitenspel komt te staan. Sterker nog, indien deze transitie naar één 
entiteit niet middels een transparant en bewust ingericht proces wordt georganiseerd, dan kan dit 
leiden tot een koude sanering van menig kinderopvangorganisatie, met het verlies van de daar 
opgebouwd expertise. Het lijkt ons verstandig dat uw Kamer (en het kabinet) zich serieus oriënteert  
op de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt en hier beleid op formuleert dat de risico’s kan 
mitigeren.  
 
Wij zouden het op prijs stellen indien uw Kamer aandacht aan dit rapport wil besteden. Uiteraard zijn 
wij altijd bereid om desgewenst nader onze kennis in te brengen in een gedachtewisseling over deze 
problematiek. 
 
Hoogachtend, 
namens de regiegroep Kindcentra 2020 
 
 
Gijs van Rozendaal  
voorzitter 
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