Symposium

Vrijdag 11 oktober | Cultureel Centrum Elckerlyc | Hilvarenbeek

‘IKK – liever een wet
die kinderen niet plet’
Met onder anderen:

Dr. Pauline
Slot

Prof. dr.
Ruben
Fukkink

Sharon
Gesthuizen

Gijs van
Rozendaal

We willen ruimte!
Ongetwijfeld heeft de wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK), een aanvulling
op de Wet Kinderopvang, het beste voor met peuters en kleuters. In de praktijk blijkt daar
weinig van: kinderen worden geplet door de wet. We roepen de minister daarom op de wet aan
te passen.
•V
 olg de nieuwste pedagogische inzichten over de (brein)ontwikkeling van
jonge kinderen.

•
• Geef
Geef elk
elk jong
jong kind
kind de
de kans
kans zich
zich in
in zijn
zijn eigen
eigen tempo
tempo te
te ontwikkelen.
ontwikkelen.
•
• Gun
Gun professionals
professionals de
de ruimte
ruimte elk
elk kind
kind die
die kans
kans te
te bieden.
bieden.
•L
 aat gemeenten de gelegenheid hun eigen invulling te geven aan taken die
• Laat gemeenten de gelegenheid hun eigen invulling te geven aan taken die
ze overgeheveld kregen van het Rijk.
ze overgeheveld kregen van het Rijk.

Het symposium ‘IKK – liever een wet die kinderen niet plet’ beoogt deze punten concreet
te maken. Met welke vraag moeten we naar Den Haag om de gewenste ruimte te krijgen?

Praktijkvoorbeeld: een prachtige leerspeeltuin om zeep
Hier is de wet bijvoorbeeld veel te strikt en te
star: Hilvarenbeek heeft een prachtige leerspeeltuin, opgezet om de overgang van peuternaar kleuterfase natuurlijk en soepel te laten
verlopen. Stichting Samenwijs biedt opvang aan
24 kinderen van 3 en 4 jaar in één groep: acht
peuters met een pedagogisch medewerker en zestien kleuters met een leerkracht. Hier kunnen de
kinderen naar hartenlust samen spelen, leren van
elkaar en op maat vertrouwen opdoen. Als het moment is gekomen om naar groep 1 te gaan, zijn
ze daar klaar voor. Dankzij de begeleiders die de
ruimte namen om elk kind te geven wat het nodig
had.
Van de wet IKK moet die leerspeeltuin dicht. Een
kind van 3 jaar, 11 maanden en 30 dagen mag nu
eenmaal niet in een groep met meer dan vijftien
anderen. Kan niet. Onder geen enkele voorwaarde.

Precies 24 uur later acht de wet datzelfde kind
bestand tegen groepen van dertig of meer oudere
basisscholieren met één onderwijzer ervoor. Deze
overgang is voor sommige kinderen te groot. En
voor andere te klein. Zij zijn met 3 al toe aan de
grotere kleutergroep. Maar ja. Mag ook niet. Zij
zijn te jong.
De gemeente moet de wet handhaven, maar wil
veel liever dat de leerspeeltuin kan blijven bestaan.

Dit soort
knellende
voorschriften
‘Innovatie’
noemen is bijna
grappig.

Beste minister …
Het symposium ‘IKK – liever een wet die kinderen niet plet’ is een initiatief van Stichting
Samenwijs en gemeente Hilvarenbeek. Het symposium is onderdeel van een campagne die
de minister wil bewegen de wet aan te passen. Dit initiatief wordt inmiddels door tientallen
kinderopvangorganisaties en -besturen en bestuurders gesteund – en dit aantal blijft groeien.

Programma
11.30-12.30

Inloop, ontvangst met lunch

12.30-15.30

Inhoud!

		
•D
 e praktijk in beeld. Hoe belemmert de wet de opvang en ontwikkeling
van peuters en kleuters? In Hilvarenbeek – en overal in het land?
		
		
•
Bestuurlijk dilemma. Wethouder Gerrit Overmans (Onderwijs en
jeugd) van de gemeente Hilvarenbeek over de vraag wat het zwaarst moet
wegen: de wet handhaven of iets wat goed is beschermen.
		
•W
 at de wetenschap weet. Met dr. Pauline Slot (universitair docent
Sociale Wetenschappen Educatie en Pedagogiek, lid van de Landelijke
Kwaliteitsmonitor Kinderopvang) en prof. dr. Ruben Fukkink, hoogleraar
Preventieve Jeugdzorg aan de UvA. Wat hebben kinderen van 3, 4, 5 en 6
jaar nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Welke interacties vinden plaats
tussen kinderen en hoe speel je daarop in? Hoe kan de praktijk beter?
		
•H
 et nut van regels. Met Sharon Gesthuizen (‘ondernemend bestuurder’, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang)
en Gijs van Rozendaal (voorzitter Regiegroep Kindcentra). Kán alles wat
volgens de wetenschap het beste is? Een goed gesprek over nut, noodzaak
en grenzen aan de regelgeving omtrent de opvang van en het onderwijs aan
jonge kinderen.
•D
 e juiste vraag aan Den Haag. We willen meer ruimte. Met welke vraag
moeten we nu naar Den Haag om dat voor elkaar te krijgen? Groepsgesprek
met alle sprekers en deskundigen in de zaal.
•U
itzwaaimoment. Marianne Commies (transitiemanager Stichting
Samenwijs Opvang & Onderwijs, Hilvarenbeek) zwaait af. Stond als bestuurder Kinderopvang aan de wieg van de fusie tussen onderwijs en kinderopvang en leidde de organisatie naar verdere verbinding en vernieuwing.

15.30 -17.00

Borrel


	
Gespreksleiding: Arnoud van Leuven (Voorzitter College van Bestuur Stichting
Samenwijs Opvang & Onderwijs) en Nadine Rozenberg (communicatieadviseur,
Open Deuren).

Aanmelden

Kom je? Graag! Stuur ons een mail door op een van de links hieronder te klikken:
o Ik kom alleen naar het symposium
o Ik kom naar de lunch en het symposium
Voor de borrel is aanmelden niet nodig.

