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INLEIDING  

 

Het Kinderopvangfonds zet zich in voor betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen in de 

leeftijd van nul tot en met twaalf jaar. Doel is een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor 

kinderen door versterking van de samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang, 

jeugdwelzijn en zorg en lokale overheden. De afgelopen jaren heeft Het Kinderopvangfonds in 

uiteenlopende projecten aan deze doelstelling gewerkt. Met Alert4you is de samenwerking 

gezocht tussen jeugdhulp en kinderopvang. Met Andere Tijden in Opvang en Onderwijs is de 

basis gelegd voor de ontwikkeling van kindcentra. Pedagogisch PACT werkte aan een inclusieve 

pedagogische omgeving door de interprofessionele samenwerking op de werkvloer te stimuleren 

en te onderzoeken. Kindcentra 2020 heeft het kindcentrum1 als nieuw concept op de politieke 

                                                                    

1
 Het Kinderopvangfonds hanteert de volgende definitie voor een kindcentrum: “Vanuit het belang van een 

optimale ontwikkeling van kinderen, streven partijen naar integrale en inclusieve voorzieningen voor kinderen (en 

hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar. In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en 

educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld hun talenten optimaal te ontwikkelen. Doorlopende 

ontwikkelingslijnen en dagarrangementen zijn inherent aan deze voorziening. Kindcentra zijn ‘communities’, 

waarin intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn. In kindcentra werken pedagogische professionals met 

kennis vanuit verschillende disciplines.” 
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kaart gezet, de toegankelijkheid bepleit en een breed draagvlak onder maatschappelijke 

organisaties daarvoor ontwikkeld.  

Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020 lopen in hun huidige vorm ten einde. Over drie jaar, 

medio 2021, houdt Het Kinderopvangfonds naar verwachting op te bestaan. Tot die tijd wil Het 

Kinderopvangfonds de beweging die de afgelopen jaren in een versnelling is gekomen, verder 

ondersteunen in het programma PACT voor Kindcentra.  

In 2018  gaat Het Kinderopvangfonds verder met de versterking van de samenwerking en het 

leggen van een basis voor een fundamentele en verdergaande innovatie van het 

voorzieningenniveau voor onze kinderen.  

Met de ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven streeft Het Kinderopvangfonds onder 

andere naar het verhogen van de variëteit en kwaliteit van de kinderopvang in de breedste zin 

van het woord. Daarnaast stimuleert Het Kinderopvangfonds: 

 een betere aansluiting tussen de verschillende voorzieningen voor kinderen 

 initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gewenste 

voorzieningenniveau voor het kind en 

 kennisdeling op het gebied van een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor 

kinderen. 

 

MISSIE 

‘Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvang, in de 

breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en ouder’. 

 

Het Kinderopvangfonds ziet voor elk thema drie samenhangende manieren om  invulling te 

geven aan haar activiteiten: 

 Innovatie: het initiëren en stimuleren van nieuwe praktijken en vernieuwende 

concepten in nauwe samenwerking met partijen uit het veld. 

 Kennisdeling: het vergaren van kennis en verzamelen van informatie over deze 

initiatieven. Deze kennis wordt gedeeld via bijvoorbeeld internet en seminars. 

 Maatschappelijke beweging: het, binnen de grenzen van het thema, stimuleren van de 

maatschappelijke beweging en het debat over opvang en opvoeding. 
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PACT VOOR KINDCENTRA   

Het Kinderopvangfonds heeft als missie een impuls te geven aan de kwaliteit in de kinderopvang. 

Daarbij gaat het om denken over kwaliteit in termen van het pedagogisch klimaat binnen 

organisaties, maar tegelijkertijd ook over het denken in termen van de kwaliteit van het stelsel 

van voorzieningen in Nederland.  

PACT voor Kindcentra is een Pact van vernieuwers: van inclusieve kindcentra, gesteund door de 

wetenschap en gericht op praktijkinnovatie en beleidsverandering. PACT voor Kindcentra 

ontwikkelt en verzamelt kennis en stelt dit beschikbaar aan het veld.  

In PACT voor Kindcentra werken mensen uit de praktijk, de wetenschap en het beleid aan het 

kindcentrum voor 0-12 jaar: een pedagogische omgeving waarin ieder kind meetelt, meedoet en 

leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. Samen met pedagogische professionals 

investeren we in de toekomst van het vak. Samen met praktijkgerichte wetenschappers 

investeren we in de kwaliteit en onderbouwing van de uitvoering. We stimuleren 

interprofessionele samenwerking door nieuwe experts in de teams te brengen en professionele 

ontmoeting te organiseren.  

 

GEPLANDE RESULTATEN VOOR 2018 

 We geven een krachtige kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van inclusieve 

pedagogische voorzieningen, waaronder kindcentra, door wetenschap en praktijk een 

gezamenlijke kennisagenda op te laten stellen en een gezaghebbend pamflet te 

publiceren over kwaliteitskenmerken van een inclusief kindcentrum;   

 We versterken het (bestuurlijk) draagvlak voor kindcentra in de regio; 

 We stimuleren innovatie door op inhoudelijke thema’s kennis daarover te delen.  

 We communiceren over inzichten, voortgang en opbrengsten aan een brede groep 

betrokkenen; 

 We evalueren voortgang en opbrengst met alle betrokkenen, vrienden en verbanden 

(adviesraad, platform Kindcentra, kennisteam, ambassadeurs, kopgroepen, regiegroep 

Kindcentra2020). 

 

PROJECTLEIDING 

De projectleiding van PACT voor Kindcentra  is in handen van Gerdi Meyknecht , Anki Duin en 

Maaike Vaes. 

Het bestuur van Het Kinderopvangfonds opereert als stuurgroep voor de projectleiding en kent 

een interne taakverdeling op onderdelen van het programma.  

www.pactvoorkindcentra.nl 

 

 

 

http://www.pactvoorkindcentra.nl/


4 

 

OVERIGE GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2018 

 

INTEGRALE ONDERSTEUNING KINDEROPVANG VLUCHTELINGENPEUTERS 

Gemeenten en kinderopvang krijgen concrete handvatten voor de (educatieve) opvang en 

ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun ouders; kennis wordt uitgewisseld en 

knelpunten in kaart gebracht. Pharos, Sardes, NJi en Sociaal Werk Nederland hebben de handen 

ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan een goede start voor vluchtelingenpeuters en hun 

ouders in Nederland.  Het Kinderopvangfonds ondersteunt dit initiatief. 

SCRIPTIEPRIJS KINDEROPVANG 

In de loop van 2018 stelt Het Kinderopvangfonds weer een Scriptieprijs ter beschikking aan de 

beste scriptie gericht op kwaliteitsverbetering of innovatie binnen de kinderopvang of 

kindvoorzieningen. De voorzitter van de jury is Prof. Dr. R.G. Fukkink van de Universiteit van 

Amsterdam. 

WEPBOEK 

Het Kinderopvangfonds heeft een serie geanimeerde prentenboeken gemaakt: de WePboeken. 

Deze WePboeken stimuleren de taalontwikkeling bij peuters door gebruik te maken van 

woorden, beelden, geluiden en de mogelijkheden van multimedia bij de taalverwerving. Hierdoor 

gaat taalbegrip twee keer sneller dan bij een “gewoon” prentenboek. En samen kijken geeft bij 

peuters en kleuters een veilig gevoel, dat het leesplezier bevordert. 

De 20 gedigitaliseerde prentenboeken en de verzameling vertelplaten die Het 

Kinderopvangfonds de afgelopen jaren via de websites van WePboek (www.wepboek.nl) 

beschikbaar heeft gesteld blijven ook in 2018 (publiekelijk) beschikbaar voor kinderopvang en 

kinderen en ouders thuis in Nederland en op de Nederlandse Antillen. 

DEMOCRATISCH BURGERSCHAP 

Binnen de kinderopvang in Nederland is expliciete aandacht voor ‘democratisch samenleven’ nog 

niet vanzelfsprekend, al liggen er aanknopingspunten verscholen in de opvoedingsdoelen zoals die 

in de Wet Kinderopvang (2005) gesteld zijn. Heel veel gebeurt door het nastreven van deze doelen al 

impliciet, maar dit wordt zelden expliciet gemaakt en in relatie tot een bredere context of in het 

perspectief van burgerschapsvorming geplaatst. De opvoedingsdoelen voor de kinderopvang richten 

zich vooral op de individuele en autonome ontwikkeling van het jonge kind. Het Kinderopvangfonds  

verkent de mogelijkheden om daarnaast de notie toe te voegen dat kinderen een rol spelen in de 

maatschappij, hoe jong ze ook zijn. Het Kinderopvangfonds denkt dat de kinderopvang op deze wijze 

niet alleen verbindend kan zijn, maar ook een overbruggende functie in de samenleving kan 

vervullen.  

Het Kinderopvangfonds ondersteunt het promotieonderzoek van mevrouw C.B. Eijkholt naar de 

invloed van democratisch burgerschap op organisatie, pedagogisch handelen door de PM-er, kind en 

ouder. Innovatief aan dit onderzoeksproject is dat de stem van jonge kinderen nadrukkelijk 

meegewogen wordt in ontwerp, opzet, meting en resultaten. 

CONTACTPERSOON 

Christel Eijkholt, c.eijkholt@hetkinderopvangfonds.nl 

http://www.wepboek.nl/
mailto:c.eijkholt@hetkinderopvangfonds.nl
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LEERSTOEL BIJZONDER HOOGLERAAR KINDEROPVANG 

Het Kinderopvangfonds levert de komende vijf jaar een bijdrage aan de aanstellingskosten voor 

een bijzonder hoogleraar Kinderopvang. Deze zal zijn aandacht o.a. richten op de kwaliteit van de 

kinderopvang en kindcentra.  

MONITOR GASTOUDEROPVANG 

In 2017 heeft het Kohnstamm Instituut dankzij steun van het ministerie van SZW en Het 

Kinderopvangfonds een monitor gastouderopvang ontwikkeld. Samen met BOINK en het 

Kohnstamm Instituut zal de monitor in 2018 worden geïmplementeerd.  

 

VERMOGEN EN BESTEDING 

Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van het bestuur van de Stichting Kintent 

opgericht. Stichting Kintent fungeerde als kinderopvangintermediair, maar heeft de activiteiten 

verkocht en is geliquideerd. De oorspronkelijke Stichting Kintent had de sociale partners als 

oprichters en bestuursleden. In lijn met de intentie van de oprichters van de Stichting Kintent is 

ervoor gekozen het resterend vermogen ook weer in de kinderopvangsector in te zetten. 

Hiervoor is Het Kinderopvangfonds opgericht. Het beleid van Het Kinderopvangfonds is er op 

gericht het aanwezige vermogen te besteden aan activiteiten rond ‘het stimuleren en faciliteren 

van innovatieve en kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen’. Het Bestuur initieert daartoe 

grotere projecten met een landelijke uitstraling die binnen de missie vallen en die over het 

algemeen een meerjarige looptijd hebben. Daarnaast heeft het fonds een jaarlijks budget voor het 

ondersteunen van innovatieve losstaande projecten. Het Kinderopvangfonds had bij oprichting 

een tijdshorizon van tien tot vijftien jaar. Voor de periode 2018 is ongeveer € 1,3 miljoen 

geoormerkt voor de uitvoering van de projecten. 

BELEGGINGSBELEID 

Het Bestuur heeft voor een defensief risicoprofiel gekozen, dat erop gericht is het vermogen van 

de Stichting zo min mogelijk op het spel te zetten. Het Bestuur realiseert zich hierbij dat deze 

keuze de kans op een hoog rendement op de beleggingen ook beperkt. Het beleggingsrendement 

wordt door het Bestuur echter van secundair belang geacht. Als vermogensbeherend fonds 

verwerft het Kinderopvangfonds geen middelen. Subsidies, donaties of legaten zijn welkom, mits 

daaraan geen voorwaarden zijn verbonden.  

Het Kinderopvangfonds is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 

ORGANISATIE 

Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds, met een onafhankelijk bestuur. De 

bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de jeugdzorg en de not-for profit sector. In 

hun functie bij Het Kinderopvangfonds treden zij niet op als vertegenwoordiger van enige andere 

organisatie. 
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Het Kinderopvangfonds is een organisatie waarbij het bestuur de projecten en onderliggende 

activiteiten bepaalt. De uitvoering van projecten gebeurt door externe projectleiders.  Tot en met 

april 2018 kende de organisatie de functie van programmadirecteur. De programmadirecteur zal 

zich vanaf mei 2018 volledig gaan richten op het promotieonderzoek naar democratisch 

burgerschap. De bestuursleden worden hierbij ondersteund door een bestuurssecretaris. Het 

Bestuur komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar om de voortgang van de thema’s te 

bespreken. Jaarlijks wordt er een jaarrekening vastgesteld. Het Kinderopvangfonds is 

aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland. 

BESTUUR 

Gijs van Rozendaal (voorzitter) 

Nicolette Kroon (penningmeester) 

Patrick Banis (secretaris) 

Els Rienstra (lid) 

 

UITVOERING EN ONDERSTEUNING: 

Gerdi Meyknecht (projectleider PACT voor Kindcentra) 

Anki Duin (projectleider PACT voor Kindcentra) 

Maaike Vaes (projectleider PACT voor  Kindcentra 2020) 

Christel Eijkholt (promotieonderzoek democratisch burgerschap) 

 

BESTUURSSECRETARIS: 

Tiny Rompen (CAOP) 

FINANCIËLE DIENSTVERLENING: 

Deloitte B.V. 

BESTUURLIJKE ONDERSTEUNING 

CAOP 

 

Den Haag, juni 2018     Postbus 556 

2500 GK  Den Haag 

www.hetkinderopvangfonds.nl 

info@hetkinderopvangfonds.nl 

http://www.hetkinderopvangfonds.nl/
mailto:info@hetkinderopvangfonds.nl

