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Beeld Marga Klompé in Tweede Kamer

door Mayke Calis

K inderen van drie, vier
jaar die alleen met broer-
tjes of zusjes in een speel-
tuin worden achtergela-

ten omdat de alleenstaande moe-
der de opvang niet meer kan beta-
len. Of een kind van acht dat niet
meer naar de naschoolse opvang
gaat en ook maar buiten rond-
scharrelt tot er iemand thuis komt.
Een woordvoerster van Estro
Groep, een van de grootste aanbie-
ders van kinderopvang in Neder-
land, schetst een somber beeld
van de gevolgen van de bezuinigin-
gen op de kinderopvang die zij nu
al in sommige achterstandswijken
ziet. Voor de kinderdagverblijven
zijn de bezuinigingen wrang, maar
voor deze kinderen zijn ze ronduit
schrijnend.
Sinds vorig jaar lopen de kinder-
dagverblijven leeg. Twee maanden
voor het einde van dit jaar hebben
weer veel ouders opgezegd. Wacht-
lijsten zijn er al lang niet meer.
Het leek zo veelbelovend. In 2005
werd de Wet op de kinderopvang

ingevoerd. Meer marktwerking
zou tot groei leiden en tot meer
kwaliteit. Ouders zouden met de
voeten stemmen; beviel de ene op-
vang niet, dan gingen ze wel naar
de andere.
Hoe dom, reageert voorzitter Gjalt
Jellesma van BOinK, de belangen-
vereniging voor ouders in de kin-
deropvang. Ouders veranderen
niet snel van opvang. Ook worden
inspectierapporten nauwelijks be-
keken. „Mensen baseren hun keu-
ze op verhalen van vrienden en
buren en nabijheid van de op-
vang.” Ook in 2005 riep toenmalig
VVD-fractievoorzitter Jozias van

Aartsen dat het gesleep met kinde-
ren afgelopen moest zijn. Scholen
moesten opvang aanbieden of uit-
besteden van 7.30 tot 18.30 uur.
Hem stond het Scandinavische
model voor ogen, waarbij kinde-
ren activiteiten als muziek of sport
op de naschoolse opvang krijgen
en ouders gewoon kunnen door-
werken. De kinderopvang groeide
enorm en ook de kwaliteit nam
toe, maar toen trapte het kabinet
weer op de rem.
Organisaties voor kinderopvang be-
grijpen dat ondernemen risico lo-
pen is, zegt de Estro-woordvoer-
ster. „Maar eerst stimuleert de

ZIJTAART – Leden van een
Turks-Koerdische familie en een
Marokkaanse familie worden door
de politie verdacht van betrokken-
heid bij de schietpartij zondag-
avond op het kickboksgala in Zij-
taart.
Kort na het schietincident, waarbij
kickbokspromotor Youssef Sabba-
hi uit Veghel overleed, arresteerde
de politie de vier verdachten. Zij
zijn 26, 30, 31 en 32 jaar en komen
allemaal uit Veghel.
Onder hen bevinden zich twee
Turks-Koerdische broers, van wie
één in 1999 op zeventienjarige leef-
tijd bij ROC De Leijgraaf in Veghel
uit eerwraak een pistool leeg-
schoot en vijf personen verwond-
de. De rechter legde hem daarvoor
vijf jaar celstraf op. Het was des-
tijdsde eerste schietpartij op een
Nederlandse school. De verdachte
had het gemunt op iemand die de
naam van zijn familie zou hebben
bezoeldeld en moest vermoedelijk
van zijn vader de eer van de fami-
lie redden. De vader kreeg 8,5 jaar
cel opgelegd.
Gistermiddag werden verschillen-
de woningen van verdachten door-
zocht. De schietpartij van zondag
volgde op een vechtpartij tussen
twee personen.

De vraag of in Veghel sprake is
van een conflict tussen Koerden
en Marokkanen ontwijkt burge-
meester Ina Adema. „Ik concen-
treer me nu op wat dit incident be-
tekent voor de mensen in Zijtaart
en Veghel.”
Of de zaak kan escaleren weet ze
niet. „Alles is nog in onderzoek, ik
doe er nog geen uitspraak over.”
Eerder verklaarde ze al dat er geen
aanwijzingen waren voor ongere-
geldheden tijdens het gala in Zij-
taart. Eerdere edities waren zon-
der problemen verlopen.
Een woordvoerder van de politie
meldt dat na de schietpartij met-
een met groot materieel is uitge-
rukt. Zes ambulances en 23 politie-
wagens overspoelden Zijtaart.
Een broer van de overleden Yous-
sef Sabbahi raakte bij de schietpar-
tij gewond. Hij wordt door de poli-
tie als verdachte aangemerkt. Zon-
dagavond laat meldde zich nóg
een gewonde bij het ziekenhuis in
Veghel, ook hij werd gearresteerd.
Verder heeft de politie twee ande-
re verdachten aangehouden.
Een gewonde verdachte ligt in het
ziekenhuis, hij wordt bewaakt.
Over de verblijfplaats van de ande-
re gewonde zegt de politie om vei-
ligheidsredenen niets.
Of een van de verdachten de schut-
ter is, durft de politie nog niet te
zeggen. Het gebruikte vuurwapen
is nog niet gevonden.
Een woning van de Turks-Koerdi-
sche familie werd enkele weken ge-
leden met camera’s en rolluiken
beveiligd. Dat gebeurde naar ver-
luidt nadat een zware vuurwerk-
bom tegen een groot raam was ge-
gooid.

Opvang, ’t kind van

Verdachte
schoot in
’99 in ROC

LEEGLOOP Deskundigen constateren dat beleid rond kinderopvang te veel

KICKBOKSGALA Vier man gearresteerd

� Cijfers van het ministerie van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid: in
de eerste helft van 2012 daalde
de totale kinderopvang met 3 pro-
cent ten opzichte van 2011.

� In 2011 maakten tussen de
700.000 en 800.000 kinderen ge-
bruik van kinderopvang.

� De daling is in alle sectoren zicht-
baar: 6 procent in de gastouderop-
vang, 4 procent in de dagopvang
en 1 procent in de buitenschoolse
opvang.

� De daling is vooral groot bij de
hoogste inkomens, maar ook bij
de lage inkomens. Veel ouders in
achterstandswijken kunnen de op-
vang niet meer betalen, ook is de
werkloosheid daar groter.

� De arbeidsparticipatie van moe-
ders met jonge kinderen nam in
het eerste half jaar van 2012 nau-
welijks af vergeleken bij vorig jaar.
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DEN HAAG – Oud-politici Ruud Lub-
bers (links) en Piet de Jong (rechts)
bekijken het beeld van Marga Klom-
pé in de Tweede Kamer, na de ont-

hulling door oud-minister Til Gar-
deniers-Berendsen (niet op de foto).
Klompé was in 1956 de eerste vrou-
welijke minister in Nederland. Ze

overleed in 1986. Het beeld, ge-
maakt door de Tilburgse beeldhouw-
ster Margot Homan, werd gisteren
onthuld omdat het dit jaar een

Vooral rijkeren gebruiken minder opvangDe kinderopvang zou vanaf
2005 flink worden verbe-
terd. Het gesleep met kinde-
ren moest afgelopen zijn.
Maar dat werd te duur en
nu is het gesleep weer terug.

Een van de vier verdachten die
zijn opgepakt in verband met de
schietpartij op het kickboksgala
in Zijtaart, heeft in 1999 op een
school in Veghel een docent en
vier leerlingen neergeschoten.
Hij kreeg daarvoor vijf jaar cel
opgelegd.
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Het Friesland College in Heeren-
veen heeft een leraar per direct op
non-actief gesteld omdat hij zijn
leerlingen een pornofilm liet zien.
De man liet tijdens de rekenles, die
achter computers plaatsvond, het
filmpje op internet zien. Na onder-
zoek van de school bekende hij.
„Hij zal nooit meer bij ons voor
een groep staan”, aldus een woord-
voerder van de school.

Een 38-jarige automobilist uit
Amersfoort is in de nacht van zon-
dag op maandag omgekomen toen
hij op de vluchtstrook van de A1
een lekke band wilde vervangen.
Ter hoogte van Hoevelaken werd
hij plotseling geschept door een
busje dat werd bestuurd door een
23-jarige man uit Zaandam. Vol-
gens de politie is het slachtoffer ter
plaatse overleden.

De Raad van State vindt dat alle
homoparen overal moeten kunnen
trouwen, maar dat van ambtenaren
van de burgerlijke stand niet geëist
kan worden dat ze altijd en overal
zulke huwelijken sluiten. D66 is
voor zo’n ‘benoembaarvereiste’.
Volgens de Raad worden daarmee
mensen categorisch uitgesloten
van ‘gelijke benoembaarheid in de
openbare dienst’.

ARNHEM – Een zestienjarig meisje
uit Arnhem en een achttienjarige
jongen uit Rotterdam zijn samen
schuldig aan uitlokking van de zo-
geheten ‘Facebookmoord’, op 14 ja-
nuari, op de vijftienjarige Winsie
Hau in Arnhem. Daarvoor krijgen
zij twee jaar jeugddetentie en drie
jaar jeugd-tbs opgelegd, waarvan
een jaar voorwaardelijk. Dat is de
maximale jeugdstraf voor zestien-
en zeventienjarigen. Dat oordeelde
de kinderrechtbank in Arnhem gis-
termiddag.
De Facebookmoord werd uitge-
voerd door een toen veertienjarige
jongen uit Capelle aan den IJssel
na aandringen en intimidaties én
de belofte van enkele tientjes. De
Arnhemse wilde wraak op ex-
hartsvriendinnetje Winsie, die op
Facebook haar escapades met jon-
gens besprak.
Vanwege de tienerhuurmoord eis-
te het OM dat het nu veroordeelde
duo volgens volwassen strafrecht
vijf jaar cel en tbs zouden krijgen.
De veertienjarige kreeg begin sep-
tember al een jaar jeugddetentie
en drie jaar jeugd-tbs, waarvan
een voorwaardelijk: de maximale
straf voor veertien- en vijftienjari-
gen. Hij ging niet in hoger beroep.

Volgens de rechtbank is de Arn-
hemse de initiator en is zij ander-
halve maand kil en berekenend
met het uitlokken van de moord
bezig geweest, samen met haar
compaan. Dat de vriendschap met
het slachtoffer zo desastreus in
haat omsloeg, noemt de rechtbank
schokkend en nauwelijks te bevat-
ten.
Hoewel de ernstige zaak toepas-
sing van volwassen strafrecht wel
kan rechtvaardigen, is volgens des-
kundigen specifieke behandeling
van het veroordeelde duo nodig.
Volgens de rechtbank kan dat be-
ter in een inrichting voor
jeugd-tbs en niet in een tbs-kli-
niek.
De Arnhemse wilde eerst dat Win-
sie nog voor de kerst van 2011 uit
de weg werd geruimd, zodat ze na
de vakantie geen last meer van
haar zou hebben op school. De
Rotterdammer regelde de veertien-
jarige jongen uit Capelle aan den
IJssel, die tegen hem opkeek. De
Arnhemse gaf het adres en de tij-
den dat Winsie thuis was. Samen
oefenden ze via Facebook, Skype
en sms druk uit op de uiteindelij-
ke moordenaar. Die verwondde
ook de vader van Winsie.

AMSTERDAM – Kickbokser Badr Ha-
ri legt zich niet neer bij zijn nieu-
we aanhouding gisteravond. „Dat
gaan we morgen proberen aan te
vechten”, zei zijn advocaat Bene-
dicte Ficq desgevraagd. Op verdere
vragen wilde ze niet ingaan.
Hari werd gisteravond aangehou-
den omdat hij volgens het Open-
baar Ministerie (OM) de voorwaar-
den had overtreden die horen bij
het besluit dat de rechtbank afgelo-
pen vrijdag nam om de 27-jarige
kickbokser uit voorarrest vrij te la-
ten.
Zo mocht Hari in afwachting van
het begin van zijn proces niet in
horecagelegenheden komen. Dat
zou hij wel hebben gedaan. Het
OM wilde gisteravond verder niets
zeggen. Vandaag volgen meer de-
tails.
Gistermiddag meldden getuigen
dat ze Hari en zijn vriendin Estelle
Cruijff hadden gezien in een res-
taurant in Amsterdam. Hari zei ’s
avonds dat hij met haar had ge-
luncht in een broodjeszaak in die
stad. Hij dacht dat zo’n lunchzaak
niet onder het soort horecazaken
valt die de rechtbank bedoelde in
de uitspraak van vrijdag. „Het laat-
ste wat ik wil, is het overtreden
van de schorsingsvoorwaarden”,
zei hij.

EINDHOVEN – De vier dermatolo-
gen van het Catharina Ziekenhuis
in Eindhoven weigeren elk ge-
sprek met de raad van bestuur, zo-
wel individueel als collectief. Het
ziekenhuisbestuur zet de procedu-
re voor ontbinding van hun con-
tract door op basis van de nu be-
kende feiten. Tijdens de procedu-
re, die een half jaar zal vergen, blij-
ven de vier artsen gewoon in func-
tie.
Bestuursvoorzitter Piet Batenburg
had graag in individuele gesprek-
ken duidelijkheid gekregen over
de rol die de vier leden van de
maatschap elk afzonderlijk heb-
ben gespeeld bij het opzetten van
een private kliniek voor cosmeti-
sche dermatologie binnen de mu-
ren van het ziekenhuis. Ook wilde
Batenburg een toelichting op de
stelling van de dermatologen dat
hij hen hiervoor mondeling toe-

stemming zou hebben gegeven. Ba-
tenburg ontkent dat dit is gebeurd.
De vier artsen waren uitgenodigd
voor individuele gesprekken. Na
hun weigering om individueel te
komen werden zij alsnog in de ge-
legenheid gesteld om vandaag te
verschijnen. Advocaat Henk Stol-
lenwerck van de artsen liet de raad
van bestuur gistermiddag weten
dat zijn cliënten helemaal niet
meer willen spreken.
Vandaag dient Stollenwerck een
formeel verzoek in voor een getui-
genverhoor onder ede. Dat ver-
zoek zal, zegt hij, vrijwel zeker
worden toegewezen. Bestuursvoor-
zitter Batenburg moet dan onder
ede verklaren wat er tussen hem
en de dermatologen is besproken
over het opzetten van een private
kliniek. „Onder ede getuigen is
heel iets anders dan dingen zeggen
tegen de pers”, aldus Stollenwerck.

Leraar op non-actief
na pornofilm in les

overheid dat er meer capaciteit
komt, en als we dat dan doen, wor-
den we afgestraft omdat de ouders
de opvang ineens niet meer kun-
nen betalen.”
Het is een ‘wankelmoedig en wei-
felend beleid’ dat in de afgelopen
periode vier keer van ministerie is
veranderd, concludeert emeritus-
hoogleraar kinderopvang Louis Ta-
vecchio. „Helaas wordt de kinder-
opvang in Nederland altijd beke-
ken en bediscussieerd vanuit een
economisch perspectief. Maar ik
kijk er ook met een pedagogische
bril naar.”
Tavecchio vindt het jammer dat de
kinderopvang nooit echt goed van
de grond is gekomen in Neder-
land. Het heeft volgens hem nooit
de kans gekregen zijn opvoedkun-
dige meerwaarde naast de school
te bewijzen. Kinderopvang zou
een verrijking kunnen zijn, een
plek waar kinderen leren samen-
werken en er sociale vaardigheden
opdoen. De meeste kinderen
groeien tegenwoordig in kleine ge-
zinnen op. „De overgang van al-
leen een broertje of zusje naar een
klas met dertig kinderen is
enorm.”
Ook de naschoolse opvang heeft
in Nederland nooit status opge-
bouwd, stelt Tavecchio. „Ouders
wringen zich in allerlei bochten
om uit school met hun kind een
kopje thee te kunnen drinken. Op
zich niks mis mee, maar het ge-
sleep van een middagje oma naar
een middagje buurvrouw is niet al-

tijd prettig. En dat komt nu weer
terug. In Scandinavische landen
staat het kind centraal, in Neder-
land de kosten.”
Janneke Plantenga, hoogleraar eco-
nomie en gespecialiseerd in kinder-
opvang: „Voor het kabinet heeft de
nadruk altijd gelegen op de arbeids-
marktparticipatie en niet op de pe-
dagogische kwaliteiten van kinder-
opvang. Natuurlijk moet een
crèche of naschoolse opvang veilig
zijn, maar wat een kind er verder
aan heeft, is altijd van secundair be-
lang geweest.”
Ze vermoedt dat het kabinet de kin-
deropvang een succes vindt. Het
aantal kinderen dat er gebruik van
maakt is tussen 2005 en 2012 flink
gestegen. „Nu er wordt bezuinigd,
is de arbeidsmarktparticipatie on-
der moeders nauwelijks afgeno-
men, zo blijkt uit cijfers van het mi-
nisterie van Sociale Zaken. Vroeger
werden kinderen opgevangen door
andere ouders, buren, opa’s en
oma’s. Nu komt dat weer terug.
Dat kun je wel wisselvallig over-
heidsbeleid noemen.”
Plantenga bepleit derhalve een dis-
cussie voor wie die kinderopvang
nou eigenlijk is bedoeld. Alleen
voor de ouders? Of ook voor de kin-
deren? „En dan zou het mooi zijn
als die opvang een aanvulling zou
kunnen zijn op de opvoeding en
het onderwijs, zoals in de ons om-
ringende landen, waar ouders hun
kind wel graag heen brengen. En
zoveel meer hoeft dat niet te kos-
ten.”

Dermatologen
weigeren gesprek
met bestuur

Cel en jeugd-tbs voor
regie ‘Facebookmoord’

RvS negatief over plan
weigerambtenaar

Badr Hari
opgepakt
na lunch in
restaurant

Man doodgereden bij
verwisselen band

de rekening
vanuit economische motieven wordt gevoerd
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De moordenaar (14) van Winsie Hau verwondde haar vader. archieffoto ANP
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eeuw is geleden dat de tot nog toe
enige vrouwelijke Minister van Staat
in de Arnhemse Rijnstraat werd ge-
boren. Een ander exemplaar van het

beeld werd vorige week al door ko-
ningin Beatrix onthuld op de univer-
siteit van Tilburg.
 foto Robin Utrecht/ANP
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