
In deze rubriek neemt Reinoud Kroese (Pulito Advies) knellende zaken onder de loep op 

het gebied van wet- en regelgeving, toezicht, handhaving, personeel, bedrijfsvoering en 

accommodaties in de kinderopvang. Meer actuele informatie over de door hem behandelde 

onderwerpen vindt u in zijn weblog op www.kinderopvangtotaal.nl
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WEER ECHT NAAR 
 BUITEN
Sorry, eerst het slechte nieuws. In januari van dit jaar zijn er 
20 kindercentra failliet gegaan. Klein, groot en in het hele 
land. Dat betekent dat in één maand bijna 1 procent van alle 
kinderopvangorganisaties de deuren heeft gesloten. Het zou 
me niets verbazen als de teller aan het eind van dit jaar op 
200 staat. Is dit misschien een bewuste strategie van poli-
tiek Den Haag? Want er is vorig en ook dit jaar al meer be-
zuinigd dan was begroot en er is bij SZW dus geld over. 
Waarom dan doorgaan met deze kaalslag, kapitaalvernieti-
ging en kennisdrain? 

Hoe kom je dit jaar door? Focussen op de kosten moet, maar 
red je het daarmee? In andere markten reorganiseren ze in 
slechte tijden, maar wordt er ook geïnvesteerd. Want klan-
ten hebben het voor het zeggen en met een ‘me too’-dienst 
of product red je het dan niet. Weinig kindercentra pakken 
dit op, blijven steken en de communicatie is vaak niet hel-
der. Zonder duidelijk smoel word je niet (h)erkend! 
Bezoek tien willekeurige websites van kindercentra. De 
klant (ouders en kinderen) komt niet aan het woord en de 
communicatie is weinig inspirerend: ‘Kinderen staan cen-
traal in een veilige omgeving met gediplomeerd personeel’, 
‘U kunt uw kind met een gerust hart toevertrouwen aan 
ons’ en ‘Wij bieden een fi jn tweede thuis voor uw kostbaar-
ste bezit’. Als iedereen dat nou roept, hoe onderscheid je je 
dan? Er zijn ook kindercentra die het wel snappen en die 
groeien doodleuk ‘tegen de stroom in’. Het geheim is: weten 
wat ouders belangrijk vinden en het aanbod daarop afstem-
men.
Eén daarvan is lekker buiten spelen. Buitenruimtes zijn al-
tijd een sluitpost geweest, net als bij basisscholen en ge-
meenten. Een kleine voorhoede beschikt over een natuurlij-
ke, inspirerende en uitdagende buitenruimte waar je als 
kind je kleren lekker vies mag maken en een schrammetje 
niet erg is. Veel vaker zijn het fantasieloze luchtplekken met 
rubberen tegels en een zieke wipkip. In de huisregels lezen 

we ‘Niet rennen, botsen, springen, klimmen en zeker niet 
het kunstgras opeten’.  

In BN De Stem (november 2012) schrijven Jan Ooms en At 
van Steijn in het artikel ‘Grootbrengen door kleinhouden’ 
dat kinderen mede door het overdreven veiligheidsdenken 
van veel ouders en de GGD (‘ook bijna-ongevallen moet je 
registeren’) elke vorm van bewegingsvrijheid wordt ontno-
men. Zij wijzen op recent onderzoek waaruit blijkt dat ‘ba-
sisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 fors lager scoren op kracht, 
snelheid, lenigheid en motorische vaardigheden dan hun leef-
tijdsgenootjes dertig jaar geleden’. Ook op KindVak 2012 de-
den zij hun verhaal.

Illustratief is, dat de Stichting Consument en Veiligheid een 
aantal jaren geleden voorstelde valtrainingen te geven aan 
kinderen. Ooms en Van Steijn wijzen verder op recent Noors 
onderzoek waaruit blijkt: ‘als kinderen niet adequaat worden 
gestimuleerd door tijdens het spelen met een zekere vorm van 
gevaar en risico in aanraking te komen, wordt een bepaalde 
mate van angst voor gevaarlijke situaties in stand gehouden’.

We weten toch dat vrij buiten spelen essentieel is voor een 
goede ontwikkeling van kinderen? Waarom kom ik daarover 
zo weinig tegen in veel pedagogische beleidsplannen? Laat 
kinderen lekker buiten spelen. Over tien maanden begint 
het Jaar van de Groene Kinderopvang. Meer dan genoeg tijd 
om het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang binnen te 
 halen!

Met dank aan Jan Ooms, Ontwerper ‘Spelen’ en At van Steijn, publicist en verbonden 

aan Goede Speel projecten. <
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