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VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand
Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben
de grootste achterstanden opgelopen tijdens
corona, zo blijkt uit nieuwe analyses van het
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).
Na de eerste periode van corona kregen
scholen veel geld om in te zetten voor hulp
aan kwetsbare kinderen. Helaas lijken de
kinderen die minder kwetsbaar leken de ik
dupe geworden. De VCP maakt zich grote
zorgen over hoe hoogopgeleide ouders steeds
meer gedwongen lijken te worden richting
privé bijles.
Lees bericht op de website

17 november 2022
VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet
De VCP is content dat de Tweede Kamer de
behandeling van de complexe nieuwe
pensioenwet zorgvuldig en zeer serieus ter
hand neemt. Zorgvuldigheid gaat wat betreft
de VCP altijd boven snelheid. Tegelijk moet
nodeloze vertraging worden voorkomen. De
Tweede Kamer heeft inmiddels vijf
wetgevingsoverleggen gehouden en de
plenaire eerste termijn in de Tweede Kamer is
afgerond. Duidelijk is dat de Kamer niet over
één nacht ijs gaat.
Lees bericht op de website
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16 november 2022
De VCP waarschuwt: de toegankelijkheid van de opvang voor
kinderen staat onder druk
De VCP is positief over het kabinetsvoorstel
om de vergoeding voor de kinderopvang te
verhogen naar 96% voor werkende ouders per
1 januari 2025, maar heeft zorgen over de
toegankelijkheid van het stelsel voor
werkende ouders op dit moment. Naast de
personeelstekorten in de kinderopvang, gaat
het over kosten voor ouders. De VCP pleit
voor een herijking van de maximum uurprijs
per 2023 om te voorkomen dat ouders de
opvang straks niet meer kunnen betalen.
Lees bericht op de website

24 november 2022
Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP
De Algemene Vergadering van de VCP heeft
ingestemd met de benoeming van drs. Aleid
Ringelberg tot vice-voorzitter van de VCP per
23 november 2022.
Lees bericht op de website
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10 november 2022
AOW-leeftijd in 2028 verder omhoog met 3 maanden
Gisteren heeft minister Schouten laten weten
dat de AOW-leeftijd voor het basispensioen
vanuit de overheid, de AOW, in 2028 met drie
maanden omhoog gaat naar 67 jaar en 3
maanden. Van 2025 tot 2027 is deze leeftijd al
vastgesteld op 67 jaar. Hoewel het momenteel
dus niet aan de orde is wijst de VCP wel op
een omissie in geval er in de toekomst een
trendbreuk in de levensverwachting zou
voordoen.
Lees bericht op de website
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