Onderwijsforum
Stelling mei/juni 2018
Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar oud moeten minimaal 16 uur per week
naar de kinderopvang kunnen! Ouders krijgen hiervoor een financiële
tegemoetkoming van de overheid, of ze nu werken of niet.
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In totaal hebben 24 forumleden hun mening over deze stelling wat betreft kinderopvang
gegeven. De meningen zijn nogal verdeeld. Wat geven de forumleden als toelichting op
hun keuze?

Gegeven toelichtingen per antwoordcategorie
Helemaal mee eens
− Ze moeten er inderdaad gebruik van kunnen maken. Het is altijd aan de ouders om
die stap ook daadwerkelijk te zetten. Het is tevens van groot belang wat de
kinderopvang de kinderen aan gaat bieden.
Mee eens
− Het gaat om moeten kunnen. Het is niet verplicht, maar als een ouder het wil of een
kind heeft het nodig, dan moet het kunnen.
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Enigszins mee eens
− Ik ben het eens met het recht op de 16 uur opvang. Waar het niet nodig is, vooral
niet doen!!
− Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De keuze
moet daarom bij hen blijven liggen. Wel is voor de ontwikkeling van een kind het
ontmoeten van andere kinderen van belang. De kinderopvang biedt deze belangrijke
functie.
Enigszins mee oneens
− Dat ligt aan het kind. 16 uur vind ik erg veel.
Mee oneens
− Dat blijft een beslissing van ouders. De kinderopvang moet geen school worden waar
we peutertjes al van alles willen leren. Peuters moeten spelen en ontdekken.
− De vraag is of alle kinderen dit nodig hebben. Kwaliteit van kinderopvang is erg
wisselend. Kinderen moeten vooral spelend leren.
− Dit gaat over de grens van individuele zeggenschap van ouders heen. Dat het voor
sommige doelgroepen verstandig zou zijn om dit te stimuleren rechtvaardigt niet een
algemene verplichting. Het past wel in de wat hysterische toon die opvoedkundige
discussies op dit moment hebben.
− Ouders mogen best wel ondersteuning krijgen voor het opvoeden van hun kinderen.
Ze kunnen dat geld naar eigen inzicht gebruiken. Het is het beste voor kinderen als
in ieder geval een van de ouders thuis is.
Helemaal mee oneens
− Geen mening.....dit is een persoonlijke beslissing van ouders.
− Het is mijns inziens niet nodig om alle kinderen 16 uur per week naar de opvang te
laten gaan. Ze zitten nog lang genoeg op school.
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