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Het Kinderopvangfonds stimuleert en 
faciliteert innovatieve en kwalitatief hoog-
waardige kinderopvangvoorzieningen, in 
de breedste zin van het woord, vanuit het 
perspectief van kind en ouder.

Soms maken we ons wel eens zorgen of er nog nieuwe 
ideeën zijn om innoverend bezig te zijn. Aan het eind van elk 
jaar blijkt altijd dat dat ruimschoots is gelukt.’

Wij zijn een nieuwsgierig fonds. We willen weten wat 
er speelt in het veld en passen onze projecten daar op 
aan. Alles draait om hoe we de sector kinderopvang 
het beste kunnen bedienen

Het Kinderopvangfonds kan op verschillende niveaus 
heel snel schakelen, politiek, bestuurlijk maar ook met 
de praktijk. Op verschillende lagen wordt meegedacht 
en worden netwerken gebruikt



Het Kinderopvangfonds draagt bij aan een versterking van de innovatieve kracht en de kwaliteit van de 

kinderopvang in Nederland, vanuit het perspectief van kind en ouder. Het Kinderopvangfonds is er niet pri-

mair voor kinderopvangorganisaties, maar richt zich op een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor 

kinderen.

Ondersteunen en ontwikkelen

De kinderopvang is in toenemende mate partner in opvoeding en ontwikkeling. De samenwerking 

tussen kinderopvang en primair onderwijs wordt steeds belangrijker en de samenleving vraagt steeds 

meer aandacht voor de kwaliteit van de begeleiding en de kwaliteit van de opvang.

Het Kinderopvangfonds stimuleert een grotere variëteit en hogere kwaliteit van de kinderopvang. Dat 

doet zij primair door zelf initiatieven te ontwikkelen. Bij deze initiatieven werkt Het Kinderopvangfonds 

op drie niveau’s:

1. concrete pilots rondom een bepaald thema dat raakt aan de kwaliteit van de kinderopvang;

2. kennisdeling over de optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen rondom dit thema.

3. initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat of de maatschappelijke beweging in relatie 

tot dit thema.

Onze organisatie

Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds met een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden zijn 

afkomstig uit het bedrijfsleven, de kinderopvangwereld en aanpalende sectoren. Zij hebben op per-

soonlijke titel zitting in het bestuur van Het Kinderopvangfonds en vertegenwoordigen niet enig andere 

organisatie.

Het Kinderopvangfonds geeft graag een impuls aan het debat over kwaliteit. Dit doet het fonds 

vanuit een ‘omgekeerde route’; eerst wordt het debat gevoerd in een vrije en denktankachtige 

omgeving. Vervolgens zal op basis van de uitkomsten het bestuur in 2012 bepalen of er con-

crete aanknopingspunten voor pilots ontstaan. De impuls aan de kwaliteitsverbetering van de 

kinderopvang wordt gegeven vanuit een denktank

Kernvraag voor de denktank is: hoe kan het pedagogisch klimaat in de kinderopvang 

worden verbeterd? In het verlengde daarvan wordt ook de vraag gesteld in welke 

mate het huidige kinderopvangstelsel bijdraagt aan de pedagogische kwaliteit. 

Bezuinigingen

Aanleiding voor de oprichting van de denktank is dat er veel gebeurt in de kinderop-

vangsector. Enerzijds is er momenteel de focus op bezuinigingen en een versterking 

van de benadering van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument, anderzijds dringt de 

focus op kwaliteit en het belang van de ontwikkeling 

van het kind zich in toenemende mate op. De wachtlijsten lopen snel 

af, en de kinderopvangsector is een volwaardige maatschappelijke sector  

geworden. 

Gunning

De rapportage van de commissie Gunning (onafhankelijk commissie die 

in 2011 onderzoek deed naar de grote zedenzaak in Amsterdam) heeft 

ertoe geleid dat de overheid een reeks van (rule based) maatregelen 

neemt om de kwaliteit te verbeteren. De denktank onderzoekt welke 

(meer principle based) initiatieven mogelijk zijn om het pedagogische 

klimaat en de randvoorwaarden voor kwaliteit te verbeteren.

Hoe laat je kinderopvang en primair onderwijs beter op 

elkaar aansluiten? En hoe past dat bij de wensen van ouders 

en bij wat goed is voor het kind? Dit thema wordt ingevuld 

vanuit de Initiatiefgroep Andere Tijden.

Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang ondersteunt de invoering van andere 

schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra. Het doel is om meer kwaliteit en 

rust in de dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

te brengen. Andere Tijden werkt op een praktijkgerichte manier, door het stimuleren van 

goede praktijkvoorbeelden en kennisdeling. 

Groeiend aantal

Een groeiend aantal basisscholen en kinderopvangcentra gaat aan de slag met vernieuwing 

van de traditionele schooldag. Op dit moment werken al 20 procent van de scholen met 

nieuwe tijden, en meer dan 55 procent van de overige scholen ziet mogelijkheden voor 

de toekomst. In alle gevallen werken school en opvang samen aan een inhoudelijke en 

pedagogische verbinding, die zorgt voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit en een brede 

ontwikkeling van kinderen. Ook welzijn, sport- en cultuurorganisaties zijn vaak bij initiatie-

ven betrokken.

 

Ter discussie

Het aanpakken van de traditionele schooldag staat inmiddels bij ouders, basisscholen en 

opvangaanbieders hoog op de agenda. Maar ook in recente adviezen over onderwijs, op-

vang en arbeidsparticipatie wordt het onderwerp ter discussie gesteld. Nederland is toe aan 

andere tijden. Meer informatie over het project: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl.

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kinderopvangcentra. Mediaopvoeding 

hoort hier ook bij. Het thema mediawijsheid richt zich vooral op het ontwikkelen van instru-

menten die kinderopvangcentra helpen bij het stimuleren van verschillende ontwikkelingsge-

bieden van jonge kinderen, het trainen van pedagogisch medewerkers in interactievaardighe-

den en nieuwe media. Bovendien is er aandacht voor de informatievoorziening hierover aan 

ouders. Een uitwerking hiervan zijn de projecten WePboek en Digidreumesen, respectievelijk 

gericht op taalontwikkeling en actief gebruik van (nieuwe) media.

Het doel van WePboek is om de taalontwikkeling bij peuters te stimuleren door actief 

gebruik te maken van multimedia. Het project WePboek heeft een serie animaties van 

prentenboeken op DVD ontwikkeld. Met de animaties op die DVD kunnen kinderen in 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven het verhaal beter begrijpen en wordt hun woor-

denschat versneld vergroot. Ouders kunnen ook thuis met hun kind de animaties op 

internet bekijken. 

Educatieve spelletjes

Kinderen kunnen thuis met hun ouders de interactieve animaties van de prentenboeken 

bekijken op www.wepboek.nl. Daar zijn ook educatieve spelletjes voor jonge kinderen te 

vinden. Meer informatie over het project voor zowel ouders als pedagogisch medewer-

kers: www.wepboek.nl/oudersite.

Digidreumes

De focus van het project Digidreumesen ligt op het verantwoord inzetten van interactieve 

multimediale content en apps binnen de kinderopvang. Zo wordt de dreumes geholpen 

met bepaalde ontwikkelingsgebieden, op een manier waarbij interactie tussen kinderen 

Sommige kinderen tot vier jaar hebben extra zorg nodig. Kinderopvangcentra die structureel 

samenwerken met de jeugdzorg, kunnen jonge kinderen betere kansen bieden. Alert4you 

stimuleert deze krachtenbundeling. 

Alert4you brengt opvoedexpertise naar de Kinderopvang. Want hoe weet je welk extra 

steuntje in de rug een kind nodig heeft? En hoe werk je samen met ouders? Het liefst ge-

woon op het kinderdagverblijf, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In veel 

kinderopvangcentra wordt hieraan gewerkt, maar de kennis is versnipperd. Het landelijk ont-

wikkelingsprogramma Alert4you is gestart om kennis te bundelen en beschikbaar te maken. 

Alert4you is gestart met zes pilots gericht op samenwerking tussen 

kinderopvang en opvoedexperts uit de jeugdzorg, waaronder de orga-

nisaties van Jeugd & Opvoedhulp. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft 

de pilots gemonitord op de onderwerpen: vroegsignalering, begeleiden 

van kinderen en samenwerken met ouders. Het Kohnstamm Instituut 

heeft een effectmeting uitgevoerd. 

Krachtenbundeling

Binnen het programma Alert4you wordt samengewerkt met andere opvoedexperts. Want 

soms heeft de kinderopvang extra steun nodig van lokale collega’s, zoals professionals die 

werken in de jeugdgezondheidszorg, de Centra voor Jeugd en Gezin, of het maatschappelijk 

werk. Als coach voor de pedagogisch medewerkers, als sparringpartner voor stafmede-

werkers, als trainer en als collega. Lokale samenwerking is niet altijd eenvoudig te realiseren. 

Alert4you steunt en stimuleert die krachtenbundeling en beïnvloedt landelijk beleid, zodat 

samenwerking eenvoudiger wordt. Meer informatie over het project: www.alert4you.nl.
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