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Onderwerp 

Inbreng College voor de Rechten van
de Mens inzake commissiedebat 
‘Kinderopvang’ van 21 april 2022  

 
Uw brief  van 

- 
Uw kenmerk 

- 

Datum 

14 april 2022 
Ons kenmerk 
2022/0025/JG/RvS/HvE 

 
Geachte voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor SZW,    

 

  

Op 21 april 2022 debatteert uw commissie over Kinderopvang. Als College voor 

de Rechten van de Mens onderschrijven wij het belang van stelselhervormingen 

gericht op het toegankelijker maken van het kinderopvangsysteem, met oog voor 

de ontwikkeling van het kind. De hoeveelheid stukken die op de agenda van het 

commissiedebat staat - en de diversiteit daarvan - laat zien dat dit een 

veelomvattende en complexe opdracht is die raakt aan uiteenlopende 

vraagstukken en beleidsterreinen.   

  

In bijgevoegde notitie ‘Op weg naar inclusieve kinderopvang’ (mei 2021) 

constateert het College dat de toegankelijkheid voor en inclusie van kinderen 

met een beperking geen expliciet onderdeel uitmaken van de huidige kaders voor 

kinderopvang. En de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het kader van 

voorschoolse educatie en jeugdzorg zijn evenmin ontworpen of geschikt om 

inclusie voor kinderen met een beperking te realiseren.  

Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland 

benadrukt het College de noodzaak om bij verdere beleidsontwikkeling rondom 

brede toegankelijkheid van en samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en 

jeugdzorg de beginselen en bepalingen uit dit verdrag mee te wegen. Dit geldt 

zowel inhoudelijk als procedureel (zie hiervoor bijvoorbeeld de bijgevoegde 

handreiking Wetgeving en het VN-verdrag handicap). Het commissiedebat op 21 

april is bij uitstek een geschikt moment om de aandachtspunten bij 

beleidsontwikkeling voor inclusieve kinderopvang naar voren te brengen. De 

belangrijkste boodschappen aan de regering waren:  
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Neem maatregelen voor meer bewustwording van het belang van de beginselen 

van het VN-verdrag handicap binnen kinderopvang en voorschoolse educatie, 

zowel in de uitvoering als het toezicht, binnen de overheid én de private 

sector.   

Formuleer in nauw overleg met de betrokken partijen concrete maatregelen, 

inclusief een helder tijdpad, om te komen tot een breed toegankelijke en 

inclusieve kinderopvang. Dergelijke maatregelen zouden bijvoorbeeld moeten 

leiden tot een passend (maatwerk)aanbod, toegerust personeel en voldoende 

ondersteuning voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers, rekening 

houdend met de diversiteit van kinderen met een beperking en hun 

ondersteuningsbehoeften in brede zin.  

Stel naast het doel van bevordering van arbeidsparticipatie van ouders ook de 

(doorgaande) ontwikkeling van het kind centraler in wetgeving en beleid, met 

oog voor domeinoverstijgende samenwerking.   

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben dan kunt 

u contact opnemen met Vlada Burmistrova, v.burmistrova@mensenrechten.nl, of 

(030) 888 38 88.  

   

Met vriendelijke groet,   

   

   

drs. Jacobine D.C. Geel   

Voorzitter   

   

  

Bijlagen:  

- ‘Op weg naar inclusieve kinderopvang’, Notitie ten behoeve van 

beleidsontwikkeling op het terrein van inclusieve kinderopvang en 

voorschoolse educatie, College voor de Rechten van de Mens, mei 2021   

- Handreiking ‘Wetgeving en het VN-verdrag handicap’, College voor de 

Rechten van de Mens, december 2021    
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