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4 dgn LONDEN
v.a.

169

O.b.v. ontbijt - vertrek: 14/9 t/m 14/12
• weekendje shoppen & sightseeing • met
o.a. de Tower Bridge en Big Ben • optioneel
een stadstour of bezoek aan een musical.

Zie www.kras.nl/39043

8 dgn KROATIË
v.a.

329

O.b.v. ontbijt en diner - vertrek: 8/9 en 13/10
• lekker nazomeren op het schiereiland Istrië
• hotel aan het strand • voor maar € 39 extra
excursies naar o.a. Pula, Poreç en Rovinj.

Zie www.kras.nl/39327

4/5 dgn HAMBURG
v.a.

199

O.b.v. ontbijt - vertrek: 1/10, 16/10 en 21/10
• nieuwe stedentrip • ontdek deze stad met
vele kanalen, bruggen, gezellige havenwijken
en chique winkelstraten • 4-sterren hotel.

Zie www.kras.nl/39334

8 dgn CÔTE D’AZUR
v.a.

439

O.b.v. ontbijt en diner - vertrek: 15/9 en 13/10
• extra ingekocht tegen bodemprijs • geniet
van zon, zee & strand aan de Franse kust
• optioneel o.a. naar Monaco, Cannes en Nice.

Zie www.kras.nl/39333

Najaarsreizen tegen
bodemprijzen!

ADVERTENTIE

Ten eerste

Achterstandspeuter zit
‘gewone’ peuter in deweg
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAM Rijkssubsidie voor
peuters uit achterstandsgezin-
nen brengt de peuterspeelzaal-
plekken van ‘gewone’ leeftijdge-
nootjes in gevaar. Dat vreest het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Sinds 2000 subsidieert het Rijk de
voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) voor kinderen met een ver-
hoogde kans op taal- en leerachter-
stand. Op de peuterspeelzaal en in
groep 1 en 2 van de basisschool krij-
gen zij extra lessen.
‘De VVE-subsidies nemen toe, ter-

wijl het gemeentelijk budget juist af-
neemt door harde bezuinigingen’,
zegt JosetteHoexvanhetNJi. ‘Regulie-
re plekken zijn daardoor relatief
duurder.’ Liever betalen de gemeen-
ten mee aan een gesubsidieerde VVE-
plek. Zij zijnwettelijke verplicht daar-
voor ‘voldoendeaanbod’ te scheppen.

‘Door de VVE-gelden richten ge-
meenten zich steedsmeer op achter-
standsgroepen’, zegt Ernst Radius
van brancheorganisatie MOgroep.
‘Er zijn al gemeenten die enkel nog
peuterspeelzalen met VVE-plaatsen
subsidiëren.’
Omdat achterstandspeuters extra

uren maken en meer begeleiding
krijgen, zitten ze vaak in aparte groe-
pen. Het contact met kinderen zon-
der achterstand vermindert. ‘Terwijl
jonge kinderen juist het meest van
elkaar kunnen leren’, zegt Radius.
Jaarlijks krijgen de ‘onderwijsach-

terstandsgemeenten’ 261miljoen eu-
ro om VVE-programma’s uit te voe-
ren. De grootste 37 gemeenten krij-
gen daar vanaf volgend jaar nog een
‘kwaliteitsimpuls’ van 95miljoen eu-
ro per jaar bij.
Het verschil tussen reguliere en

VVE-tarieven kan flink oplopen. In
Aalsmeer kost een VVE-plek 27,70 eu-
ro permaand voor vier dagdelen per
week. Ouders met een inkomen bo-

ven de 2.400 euro betalen 97,60 euro
voor twee dagdelen bij een reguliere
peuterspeelzaalplek. Commerciële
kinderopvang is meestal nog duur-
der. Subsidies daarop zijn de laatste
tijd sterk teruggebracht.
DinsdagwaarschuwdedeMOgroep

dat er weer wachtlijsten bij peuter-
speelzalenontstaan.De teruglopende
toeslag op de kinderopvang zou een
van de boosdoeners zijn. ‘De Wet kin-
deropvang in 2006 maakte commer-
ciële kinderopvang veel goedkoper’,
zegt Elly Dekker van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG).
‘Veel peuterspeelzalen sloten toen de
deuren. Totdat er bezuinigd moest
worden. Nu kiezen veel ouders weer
voor de goedkopere peuterspeelzaal.’
Volgens Dekker zijn vooral gezin-

nen de dupe waar maar een van bei-
de ouders werkt. ‘Zij hebben geen
recht op toeslag voor de kinderop-
vang.’ Volgens berekeningen van de
MOgroep gaat het om ongeveer
90.000 kinderen.

neel goed opleiden om dit werk te
doen. Ze fatsoenlijk betalen, achter
hen blijven staan als ze worden be-
dreigd. Voet bij stuk houden en ge-
duld hebben. Je normaliseert vrij-
plaatsen niet in een paar jaar.’
Khonraad vindt de aanpak van

woonwagenkampen een goede case-
study voor de omgang met andere
minderheden. Hij trekt parallellen
met Oost-Europese migranten. ‘We
kijken ook weg bij misstanden in die
gemeenschappen. En dat terwijl
sommigen allerlei problemen ver-
oorzaken. Deze bendes verpestenhet

imagovandegenendiewelhardwer-
ken en die we hard nodig hebben.
Nederland telt maar 30 duizend
woonwagenbewoners. Inmiddels
zijn er 300 duizend Oost-Europese
migranten. Als zij niet goed integre-
ren hebbenwe een groot probleem.’
‘Hé, kom je smeergeld brengen?’,

zegt Rutten tegen een man die op
zijn scootertje met een zakje komt
aangereden. Hij geeft het aan Van
Loon. In de zak zitten vier flesjes ijs-
koudwater. ‘Ik dacht: het is zowarm,
daar hebben jullie wel zin in’, zegt de
man. ‘Willen jullie er trouwens voor

zorgen dat de trap van de glijbaan
wordt aangepast? Die is gevaarlijk
voor kinderen.’
De agenten antwoorden dat hij

hiervoor de gemeente moet bellen.
De man haalt zijn schouders op. Met
de gemeente? Daar spreekt hij niet
mee. Steeds meer mensen hebben
zich ondertussen verzameld om de
agenten en hun onbekende gasten,
de verslaggeefster en de fotograaf.
Een oudere man die al zijn hele le-

ven op het kamp woont, haalt er een
fotoalbumbijomuit te leggenhoehet
veranderd is. ‘Zo zag het er in de jaren

vijftig uit.’ Op de foto staan ouderwet-
se woonwagens keurig in een rij. ‘Pas
in de jaren tachtig en negentig groei-
de het hier helemaal vol. Ik woon hier
nu prettiger. Maar voor de jongeren is
hetmoeilijker geworden.De autohan-
del ligt op zijn gat sinds de crisis.’
En toch, zegt Van Loon even later

als er een glanzende Mercedes-oldti-
mer voorbij rijdt. ‘Zo slecht gaat het
hier niet. Bewijzen kunnen we het
niet. Maar slechts 10 procent van de
bewoners heeft een uitkering. Dus ze
moeten hier wel op een andere ma-
nier aan hun centjes komen.’

Woonwagenwijkagent Mark Rutten op de Vinkenslag in Maastricht weet precies wie iedereen is en wat er gaande is op de ‘genormaliseerde’ vrijplaats. Foto Julius Schrank

Ook voor 2004
was hier nooit
criminaliteit
Bewoner van de Karosseer,
beter bekend als de Vinkenslag


