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KINDEROPVANG 

In 1950 werkte 98 pröcent van de 
~ 	 gehuwde vrouwen in Nederland 

niet. De lijn Rutte-Verhagen past 
in die Hollandse geschiedenis. 

ederla nd is laat met ki n
deropvang. Dat valt te 
verklaren uit onze ge
schieden is. lot 1980 was 
er nauwelijks bt>hoeite 

aan werkende vrouwen. Kostwin
ners genoeg en anders haalden we 
e r wel m igranten bij. In tiJden van 
cri sis, de jaren dertig van de 20stc 
eeuw, werd met instemming van 
vrijwel alle po li tieke stromingen 
- incl us ief de li berale - de arbeid van 
de gehuwde vrouw verder inge

\ perkt. Tussen 1904 en 1940 werd Il1 

Den Ilaag t waaIf keer een verbod s
bepal ing voorgesteld inzake arbeid 
voor gehuwde vrouwen. Un ie k In de 
wt>sterse were ld . 

Niet 7.0 vreemd dus da t in 1950 
98 procent van de gehuwde vrou
we n in Nederland niet werkte en 
vrouwe n op de dag van h un huwe
lijk werden ontslagen. Een land als 
Zweden, getroffen doo r massale 
emigratie in de 19de eeuw, kwam al 
in 1934 met vergaande voorstellen 
Van ouderschapsverlof en kinJ~rop
Yang. Werkende vrouwen waren wel· 
kom op de arbeidsma rkt. Bedrijven 
kwamen zelfs aa n de deur om hen 
over te halen. 

Pas In de jaretl tachtig kwam de 
naoorlogse gene rali e Nederla ndse 
vrouwen voluit op de arbeidsmarkl, 
maar dan wel in deeltJjd Dat deel· 
tijda rbeid een weloverwoge n Neder-

Kinderopvang De Benjamin In Nistelrode. 

lands concept is om arbeid en zorg 
te combineren, is onzin. Hel deel· 
tijdconcept werd geboren u i t ar
moede, een tekort aan bane n en een 
groeiend aantal vrouwen dat niet 
th uis wilde blijven. 

Bi jkomend voordeel ' ca rrière en 
ki nderen zi jn rede li Jk te combine
ren, mies e r goede kj 1 1u~l'()pvang be
staa t. En die was. ge let op de ge
schiedenis, schaars. 

Dat begrepen de sooaa ldemocra
tlsche WOUler Bos en de liberale Jozi 
as van Aartsen in 2005 goed. De naa r 
hen genoemde motie Van Aa rtsen
Bos - vo lgens mij geschreven d oor 
de vrouwelijke parlementariërs Me'
rië tte Hamer en Bib i de Vries - werd, 
in combinatie met een kinderop

vangtoeslag, een succes. Bi n nen en
kele jaren groeide het aa ntal kinde
ren op de kinderopvang van 160 dw
lend naa r 800 duizend. Gemiddeld 
heclt een Nederlands kind 2,5 dagen 
kinderopva ng. 

Dat d it succes nog niel heeft ge
leid tot een enorme groei van de a r
beidsmarktpart idpatie van vro u
wen is logisch. Nederland komt u it 
een 'als moeder maa r thu is is'-cu l
tu ur en die buigjc niel bhlrlen een 
paar jaa r om. Met de h uicUge bezui
nlginge n op de k inderopvang krij 
gen sceptische ouders bovendien 
het gelijk a"ln hun zijde. Zodra het 
moeilijk wordt, wordt de kinderop
vang wegbezu inigd of zo d uur dat je 
er niet tegenop kunt werken . Geen 
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du urzaam beleid en dus geen du ur
zame resultaten. 

[en buiten landc;e hf)ogleraar riep 
bij het zien van de prijzen van de Ne
derlandse kinderopvang uil: 'Maa r 
dat is ontmoed igingsbeleid voor 
werkende vrouwen!' Het 15 bizar dal 
hier niet over wordt gepraat. 

De liln Ruue·Verhagen past In cle 
Nederlandse h iston e 'kinderopva ng 

Is luxe', Het kabi net vergeet dat we 
aan de voo ravond staan van een re
volmie op de arbeidsmarkt, waarin 
de steeds hogere opgeleide vrouwen 
een spil pOSitie in nemen. Rutte zegt 
wel 'hel draait om de economie en 
nog een~ de economie', maar als het 
gaat om goedopgeleIde vrouwelij ke 
ke nniswerkcrs, geeft hij niet thuis. 

De Commissie-Bakker rekende al 
in 2008 voor dal er 400 dui~end va
catures zullen zij n In lOlfi, met na
me in onderwi jç en de 7.o rg. Als alle 
deelti jdwerkende vrouwen vij f uu r 
per week meer zouden werken, is 
dar p robleem opgdost. Maa r daar is 
wel betaaJba.re kin de ropvang voor 
noclig. 

Verg rijz ing vereiçt dat de Ned",,
landse cul tuur zich du urzaa m 111

stelt op werkende vrouwen en daa r 
hoort kwalitatief goede kinderop
vang bi j. Het be tekent ook i nvesle
ren in achterstan dskincleren op jon
ge leeftijd . Dankzi j kinderopvang 

: van hoge kwali te it kent Zweden vr ij
: we l geen kind dal op 6-jarige leeftijd 
: een taalachterstand heeft. Achter
: scandskinderen hebben er vij f keer 
: zoveel kans hun achters tand in te 
: balen da n een kind da t pas op 4-jarl
: ge leefti jd naar school gèl<ll. Investe-
: ren in de leeftijd va n 0 lot 6 jaar is 

de beste investering om achler;lan
den le voorkomen. 

Dat kan niet op een koopje, en al 
helemaal niet in ~en land dal nog 
maar net IS begon nen ervari ng op te 
do~n. Stel, Ruw:: c.s. bezuinigen op 
nieuw op de kinderopvang. Veèl ki n
deropvangorganisaties zullen zich 
te rug trekken en uit achterstandsge
bieden verdwijnen. Over t:\.vee of 
d rie jaa r ru llen we er enorme spijt 
va n hebben. Dan zal blijken dat Ne

erland nog meer achteruit kachelt 
dan nu al wordt voorzien. 

Duitslan d kiJkt vooruit, in econo
m isch, maar ook In sociaa l opzicht. 
Berliln experI menteen mel ln tegra
Ie voorlleningen voor kinderen va n 
otot 12 laar 

Opn ieuw dreigt Nederland achter
aan In de ri j van innovatie re slu ilen. 
Het gaat om geld, maar vooral om 
vis ie. Goedupgelelde vrouwen ki j
ken met interesse naar het buiten 
land. Daarwordttenm inste begre
pen dat een moderne arbeidsmarkt 
u itstekende ki ndvoorzieningen no
dig heeft. 

Tel L1 it je winst. 


