
 
 

UITNODIGING  
Blijf kiezen voor kinderen  
Resultaten Kies nu voor Kinderen en agenda van de toekomst 

Datum : maandag 27 januari 2014 

Tijd : 10.00 – 12.30 uur 

Locatie : New Babylon Meeting Center, Den Haag, zaal 3.5  

Kies nu voor Kinderen - een initiatief van De Bernard van Leer Foundation en Het Kinderopvangfonds – 
heeft resultaten geboekt. Dat hebben we vooral aan u als betrokkene bij Kies nu voor Kinderen te danken!  
 
Met genoegen nodigen wij u uit voor een feestelijke bijeenkomst waarin wij stilstaan bij de resultaten van 
Kies nu voor Kinderen en waarin we een doorkijkje zullen geven in onze agenda van de toekomst. Die 
agenda wordt mede bepaald door het belang dat gehecht wordt aan kinderopvang. Kinderopvang dient 
immers niet alleen een arbeidsmarktbelang, maar vooral ook een pedagogisch en een (kennis-)economisch 
belang. Kies nu voor Kinderen is verheugd u te kunnen melden dat de heer Willem Adema, werkzaam bij 
OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling), een presentatie zal houden over de 
waarde van het investeren in de educatie van jonge kinderen voor de ontwikkeling van de maatschappij.  
 
Deze uitnodiging is bestemd voor een ieder die betrokken is geweest bij Kies nu voor Kinderen. De 
bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt geleid door Serv Vinders, adviseur bij Kies nu voor Kinderen. 

 
Programma 
10.00 uur  Ontvangst met koffie/thee 

10.15 uur  Welkom door dagvoorzitter  

10.25 uur  Resultaten ‘Kies nu voor Kinderen’ door Patrick Banis, bestuurslid Het Kinderopvangfonds  

10.35 uur  Dr. W. Adema senior economist OECD (OESO) en betrokken bij WRR rapport 

11.00  uur  Agenda van de toekomst, door Lisa Jordan, directeur Bernard van Leer Foundation  

11.15 uur  Agenda van de toekomst, door Gijs van Rozendaal, voorzitter Het Kinderopvangfonds  

11.30 uur Debat met panel en met de zaal. Het panel bestaat uit Kamerleden, Peter Notten  

   (namens de koplopers groep kinderopvang) en Dré van Dongen (project directeur   

  kwaliteitsverbetering VVE)  

12.00 uur  Afronding en lunch (in de lobby bij de zaal)  

 

Wij hopen dat u er 27 januari bij kunt zijn! U kunt zich aanmelden bij zoraida.bos@bvleerf.nl 

 Vragen? 

Zoraïda Bos 

E: zoraida.bos@bvleerf.nl 

M: +31 (0)6 – 15007710 

 Locatie? 

New Babylon Meeting Center  

Anna van Buerenplein 29  

2595 DA  DEN HAAG 
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