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Voorwoord
De kinderopvangsector is voortdurend in beweging. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een elementaire rol van de
kinderopvang als het gaat om opvoeding en ontwikkeling. Daarbij
is samenwerking met andere partijen, zoals peuterspeelzalen, het
primair onderwijs en soms ook met jeugdzorg, cruciaal voor de
ontwikkeling van het kind.
Het Kinderopvangfonds wil een bijdrage leveren aan verschillende vormen van kwalitatieve kinderopvang en aan innovaties in
de kinderopvang. Daarbij staat het perspectief van het kind en de
ouder centraal. Het Kinderopvangfonds heeft daarom drie thema’s
prioriteit gegeven: Samenwerking tussen kinderopvang en primair
onderwijs, Vroegsignalering in de kinderopvang en Opvoeden
doe je samen.

Met trots kijken wij als bestuur terug op 2009. Het was een jaar
waarin Het Kinderopvangfonds zichtbaar heeft bijgedragen aan
het op de agenda zetten van de genoemde thema’s. De discussie
over andere tijden in opvang en onderwijs is in volle gang. Het
zo vroeg mogelijk beginnen met het stimuleren van taal en lezen
wordt steeds meer belicht. En tot slot komen ook de aandacht
voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind en de alertheid
op mogelijke belemmeringen hierin steeds meer in beeld. 2009
was een jaar waarin veel activiteiten zijn verricht en resultaten zijn
behaald.
Ook in 2010 zal Het Kinderopvangfonds aan de hand van de
benoemde drie thema’s een groot aantal activiteiten continueren,
ontplooien, stimuleren en faciliteren. Daarbij werken wij intensief
samen met een groot aantal organisaties en personen, die net als
wij streven naar innovatieve en kwalitatieve kinderopvangvoorzieningen vanuit het perspectief van kind en ouder.
Gijs van Rozendaal,
voorzitter bestuur
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Missie en visie
Het Kinderopvangfonds heeft als missie geformuleerd:

‘Het Kinderopvangfonds
stimuleert en faciliteert
innovatieve en kwalitatieve
kinderopvangvoorzieningen,
in de breedste zin
van het woord,
vanuit het perspectief
van kind en ouder.’

De organisatie wil bijdragen aan het verhogen van de variëteit en
kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Een optimale opvangen opvoedingsomgeving voor kinderen staan hierbij centraal. Het
Kinderopvangfonds stimuleert:
• Een betere aansluiting van het aanbod van de kinderopvang op
de wensen van ouders.
• Initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat over
het gewenste voorzieningenniveau voor het kind.
• Kennisdeling op het gebied van een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.
Dit doen wij aan de hand van thema’s die richting geven aan de
activiteiten die het Kinderopvangfonds initieert, faciliteert en
stimuleert.
Onder deze thema’s zijn projecten, programma’s en activiteiten
geclusterd. Deze worden in dit jaarplan belicht. Elk thema en de
genoemde activiteiten worden gekenmerkt door het streven naar
de ontwikkeling van nieuwe praktijken en vernieuwende concepten, het actief delen van kennis en informatie over initiatieven
binnen de kinderopvang, en het creëren en stimuleren van een
maatschappelijke beweging en debat rondom opvang en opvoeding.
Het Kinderopvangfonds blijft voortdurend op zoek naar nieuwe
thema’s. Om kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de kinderopvang te bereiken, werkt Het Kinderopvangfonds nauw samen
met heel veel andere partijen in de branche.
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Terugblik 2009
Het Kinderopvangfonds heeft in 2008 drie thema’s als leidraad
voor de te stimuleren en te faciliteren projecten geformuleerd. In
2009 zijn deze thema’s geconcretiseerd en tot uitvoering gebracht.

Samenwerking buitenschoolse opvang en
primair onderwijs
Hoe laat je buitenschoolse opvang en primair onderwijs beter op
elkaar aansluiten? En hoe past dat bij de wensen van ouders en
bij wat goed is voor het kind? Voor dit thema is het programma
Andere Tijden in onderwijs en opvang opgericht.

Extra opvoedexpertise in de kinderopvang
Sommige kinderen tot vier jaar hebben extra zorg nodig. Kinderopvangcentra die structureel samenwerken met de jeugdzorg,
kunnen jonge kinderen betere kansen bieden. Alert4U, een
programma van Het Kinderopvangfonds, stimuleert deze krachtenbundeling.

Opvoeden doe je samen
Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kindercentra. Dit thema richt zich vooral op het ontwikkelen van instrumenten die kindercentra helpen bij de opvoedingsondersteuning aan
ouders. Een uitwerking hiervan is het project WePboek, gericht op
taalontwikkeling door actief gebruik van multimedia.
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In dit jaarverslag worden de activiteiten van de Initiatiefgroep
Andere Tijden, het programma Alert4U en het project WePboek
belicht.
Om de activiteiten te kunnen ontwikkelen en goed te monitoren
op voortgang en resultaten voor de kinderopvang, heeft Het Kinderopvangfonds gekozen voor de inrichting van een stuurgroep,
dan wel adviesgroep per thema. Hierin hebben vertegenwoordigers van verschillende organisaties die bij het thema zijn betrokken
zitting. Daarnaast heeft Het Kinderopvangfonds projectleiders
aangetrokken en samenwerkingspartijen gecontracteerd om de
gewenste resultaten te borgen.
Ook is in 2009 de basis voor een goede communicatie gelegd.
Zowel over Het Kinderopvangfonds zelf, als – en vooral – over de
activiteiten en de voortgang van deze activiteiten. Daarbij is de
website www.hetkinderopvangfonds.nl het centrale communicatiemiddel. Verder heeft Het Kinderopvangfonds in 2009 actief de
media opgezocht, vanuit de doelstelling om aandacht te vestigen
op het belang van een kwalitatieve kinderopvang en om binnen
het onderwijs en de kinderopvang discussie te genereren voor
vernieuwing van kinderopvangmogelijkheden. In verschillende
kinderopvangbladen, onderwijsbladen en zelfs de landelijke pers
is in 2009 aandacht besteed aan de activiteiten van Het Kinderopvangfonds. Het Kinderopvangfonds is in 2009 uitgegroeid tot een
landelijk bekende, actieve en professionele organisatie. Een lijn die
we vanzelfsprekend voortzetten in 2010.
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Andere Tijden

Andere Tijden in onderwijs en opvang
Een samenwerking van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang, Het Kinderopvangfonds en BOinK

Andere Tijden in onderwijs en opvang

Doelen

Steeds meer kinderen nemen deel aan de buitenschoolse opvang.
Rond de motie Van Aartsen/Bos, die scholen verplicht de aansluiting met de kinderopvang te regelen, is een duidelijk vliegwieleffect ontstaan. In basisscholen en kinderopvangcentra is het besef
gegroeid dat een gezamenlijke aanpak van de versnipperde
schooldag de kwaliteit van het aanbod ten goede komt. Afstemming en samenwerking brengen meer rust in de dagindeling van
werkende ouders en schoolgaande kinderen.
Er liggen daarbij kansen voor een inhoudelijke en pedagogische
verbinding tussen school en opvang die voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit zorgt en de gewenste brede ontwikkeling van
kinderen stimuleert. Om een dergelijk ‘eigentijds dagarrangement’
te bereiken, is een andere organisatie van de schooldag voor
vier- tot twaalfjarigen nodig. Het agenderen en werken aan andere
schooltijden werkt daarbij als een katalysator.
Andere Tijden is een gezamenlijk initiatief van de (school-)
besturenorganisatie voor het openbaar onderwijs, VOS/ABB, de
branchevereniging van de kinderopvang MOgroep Kinderopvang,
de belangenvereniging van ouders BOinK en Het Kinderopvangfonds. Deze groep wordt de Initiatiefgroep genoemd. Hiervoor is
bewust gekozen om de verankering in het veld te waarborgen en
de continuïteit te garanderen.

Het programma Andere Tijden kent drie hoofddoelen:
1 ‘Laten zien dat het kan’: het ondersteunen van good practices
voor de praktische vormgeving van Andere Tijden.
2 ‘Leren van elkaar’: stimuleren van kennisdeling en de implementatie van de ontwikkelde modellen.
3 ‘Enthousiasmeren’: bereiken van een breed draagvlak voor
Andere Tijden, in het veld en in de maatschappij.
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De strategische focus ligt op het stimuleren van beweging in het
primair onderwijs. De activiteiten in het project zijn langs deze
drie programmalijnen georganiseerd.

Wat is er in 2009 bereikt?
Onder de vlag van Andere Tijden heeft een groot aantal activiteiten plaatsgevonden, waarvan we er hieronder enkele belichten.
Laten zien dat het kan
De Initiatiefgroep Andere Tijden heeft diverse projecten op het
gebied van nieuwe schooltijden en andere dagindelingen gestimuleerd en gefaciliteerd. Er zijn onder meer pilots uitgevoerd met
een 5-gelijke-dagen-model dat lestijden kent van 08.15 tot 14.00
uur, dat de rust en regelmaat voor kinderen bevordert en waardoor er bij de leerkrachten ruimte ontstaat voor voorbereiding,
overleg en oudercontacten. Er is verder een haalbaarheidsstudie
verricht naar en er is gestart met de implementatie van het concept
‘Parapluschool’. De Parapluschool biedt een dagarrangement aan
van 7 tot 19 uur met een mix van onderwijs, kinderopvang, sport
en cultuur.

Leren van elkaar
De Initiatiefgroep heeft actieve kennisdeling gestimuleerd door het
organiseren van een expertmeeting ‘Pedagogische aspecten van
nieuwe schooltijden’ in samenwerking met ECO3. Deze expertmeeting had als onderwerp ‘de effecten van tijdsindelingen op
kinderen’. In het najaar is het project Andere Tijden in de Brede
school gestart dat de verbinding tussen nieuwe schooltijden en
brede schoolbeleid legt. De Initiatiefgroep heeft verder de Argumentenkaart Schooltijden (oplage 7500) en de beeldproductie
Ouders over schooltijden ontwikkeld en breed verspreid. Beide
producties zijn bedoeld om het gesprek met ouders, het team en
de MR over een mogelijke aanpassing van schooltijden goed te
voeren. Tot slot heeft de Initiatiefgroep Andere Tijden kennisdeling
gestimuleerd door het uitbrengen van een nieuwsbrief over de
activiteiten (bereik vijfhonderd scholen en kinderopvangorganisaties), en door informatie op de website van Het Kinderopvangfonds aan te bieden.
Enthousiasmeren voor breed draagvlak
De Initiatiefgroep Andere Tijden heeft in 2009, samen met de
MOgroep Kinderopvang, het initiatief genomen voor de Taskforce
Kinderopvang Onderwijs. Deze Taskforce, die zeer breed is
samengesteld met experts uit diverse relevante hoeken, ontwikkelt een visie die antwoord geeft op de vraag welke concrete
voorwaarden moeten worden gerealiseerd om de verwachte groei
van de kinderopvang en de gewenste voortgang in de professionalisering van de kinderopvang mogelijk te maken. Ook wordt een
aanbeveling gegeven over de financierbaarheid van de adviezen.
Het thema andere schooltijden maakt onderdeel uit van de opdracht van de Taskforce.
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Verder vond beleidsbeïnvloeding plaats via het symposium
‘Nieuwe tijden in onderwijs en opvang’ dat in mei 2009 werd georganiseerd door de ministeries OCW en SZW. Ook zijn in 2009 de
media benaderd. In zowel de vakbladen en de dagbladpers als
op de radio en tv is het programma Andere Tijden in het nieuws
geweest. Er was grote belangstelling uit het veld voor het 5-gelijkedagen-model en het verschijnen van de discussiematerialen, de
Argumentenkaart en de beeldproductie om het gesprek over
nieuwe schooltijden mogelijk te maken. Hierdoor is een netwerk
van mediacontacten opgebouwd.

“Andere Tijden is in de korte projectperiode
uitgegroeid tot vraagbaak voor het veld:
een knooppunt van kennis, personen en
activiteiten en aanspreekpunt voor de
media. Het is een schakel tussen praktijk,
maatschappelijk middenveld en overheids
beleid en tevens initiator van een breed
samenwerkingsverband op het thema 
Nieuwe schooltijden.”
Anki Duin, projectleider Andere Tijden
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Leden Initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang
Het Kinderopvangfonds
Gijs van Rozendaal
		
Nicolette Kroon
VOS/ABB
Joop Vlaanderen
		
Jan Littink
MOgroep Kinderopvang
Attie Hendriksen
BOinK		
Gjalt Jellesma
Projectleider
Anki Duin
Voor het project is een adviesraad samengesteld waarin belangrijke veldorganisaties zijn vertegenwoordigd als de PO-Raad,
werknemersorganisaties, het Netwerkbureau Kinderopvang, de
ouderorganisatie in het onderwijs, het brede school-circuit en
koplopers van de vernieuwing van schooltijden. De adviesraad
voorziet de Initiatiefgroep van waardevolle veld- en beleidsinformatie en bevordert het draagvlak.

Leden Taskforce Kinderopvang Onderwijs
MOgroep Kinderopvang
Ina Brouwer
FNV		
Agnes Jongerius
PO-Raad
Kete Kervezee
Kinderopvangfonds /
Initiatiefgroep Andere Tijden
Gijs van Rozendaal
MOgroep Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening Ineke Smidt
BOinK		
Gjalt Jellesma
CNV		
Bert van Boggelen
VO-raad
Sjoerd Slagter
BKN		
Willem Vermeend
Gemeente Arnhem
Pauline Krikke
MKB-Nederland
Loek Hermans
Vakcentrale MHP
Richard Steenborg

Leden adviesgroep Andere tijden in onderwijs en opvang
PO-Raad
René van Harten
Openbaar Onderwijs Hilversum
Joep Spanjaard
Openbaar Onderwijs Deventer
Jan Favié
Vereniging Openbaar Onderwijs
Marion Braat
Netwerkbureau Kinderopvang
Job van Velsen
		
Henk Norder
Stichting Kinderopvang Hilversum Monique Wittebol
Kinderstad Kinderopvang Tilburg
Geert de Wit
AOb		
Liesbeth Verheggen
Gemeente Den Haag 	
Joke ten Berge
Oberon
Michiel van der Grinten
NJI		
Marja Valkestijn
E&S adviesbureau
Jannie Reitsma
Adviseur brede school
Hans Nagtegaal
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Alert4U
Alert4U

Doelen

Naast de kernfuncties ‘veiligheid en opvang’ wordt de functie
‘ontwikkelingsstimulering’ van steeds groter belang in een sterk
groeiende kinderopvangsector. Excellente en moderne kinderopvang leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het
realiseren van deze ambitie vraagt om verdere professionalisering
van de medewerkers in de sector, een verbetering van het primaire
proces en om samenwerking met anderen om te kunnen beschikken over de juiste expertise om de ontwikkeling van kinderen
optimaal te kunnen stimuleren.
Het programma Alert4U richt zich op het zo vroeg mogelijk signaleren van eventuele verstoringen in de ontwikkeling van een kind.
Het preventief bieden van maatwerk aan het jonge kind kan een
verstoorde ontwikkeling voorkomen of minimaliseren. Hierbij werken de kinderopvang en jeugd- en opvoedhulp intensief samen.
Daarbij wordt ook de samenwerking met andere partners, zoals de
Centra voor Jeugd en Gezin, gezocht.

Het programma Alert4U kent de volgende doelen:
1 Het versterken van ontwikkelingsstimulering en vroegsignalering
in de kinderopvang. Hierbij wordt samengewerkt met jeugd- en
opvoedhulp.
2 Het aanbieden van gevalideerde succesfactoren en succesvolle
werkwijzen aan zowel de kinderopvang als aan jeugd- en opvoedhulp om de manier van werken in het veld te beïnvloeden.
Deze werkwijze kan worden ingepast in een ‘kindzorgstructuur’, waarin de samenwerking met aanvullende expertise (zoals
jeugd- en opvoedhulp) is geborgd.
3 Het bouwen aan een landelijke beleidsagenda, met als doel het
oplossen van eventuele inhoudelijke en bedrijfsmatige belemmeringen. De agenda is zowel bestemd voor individuele besturen en ondernemers als voor de gehele branches kinderopvang
en jeugdzorg.

Wat is er in 2009 bereikt?
Onder de vlag van Alert4U vond een groot aantal activiteiten
plaats, waarvan we er hieronder enkele belichten.
In drie regio’s werken een kinderopvang- en jeugd- en opvoedhulpvoorziening samen ten behoeve van vroegsignalering. In deze
pilots is een andere manier van werken geïntroduceerd, waarin
kennis van jeugd- en opvoedhulp gekoppeld is aan de behoefte
van de kinderopvang. Dit gebeurde in de vorm van een training,
vaak in combinatie met coaching on the job en pedagogische
consultatie.
In een andere pilot is daarnaast een ‘groeibericht’ gemaakt. Een
groeibericht is een boekje waarin ouders en pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van een kind kunnen ‘scoren’ en volgen.
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Het boekje helpt bij het voeren van een beter gesprek met ouders
over de ontwikkeling van hun kind(eren) én over vragen en/of
zorgen die er mogelijk zijn.
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de werkwijzen, die binnen de verschillende pilots zijn ontwikkeld, gevolgd en besproken
met de uitvoerders en beschreven. Dit heeft geleid tot een beeld
van de succes- en faalfactoren binnen de samenwerking tussen
de kinderopvang en de jeugdzorg, met als gezamenlijke focus
‘vroegsignalering kwaliteit in het contact met ouders’.
In 2009 heeft het SCO Kohnstamm Instituut in het kader van een
effectmeting van de verschillende werkwijzen een nulmeting verricht. Deze nulmeting zal medio 2010 worden gevolgd door een
éénmeting en krijgt na de zomer een follow-up. Eind 2010 worden
de gemeenschappelijke resultaten van de monitor en de effectmetingen gepubliceerd.
Ook is een Quick Scan uitgevoerd naar beschikbare trainingen,
lijsten en andere instrumenten op het terrein van vroegsignalering,
zowel binnen de kinderopvang als de jeugdzorg. Op 23 april
2010 presenteert het NJI/Alert4U op het landelijke kinderopvangcongres de uitkomsten van deze Quick Scan en de monitor (met
onder meer succesfactoren in de samenwerking).
Alert4U heeft verder in de loop van 2009 met de vakpers in de
branches Kinderopvang en Jeugdzorg contact gezocht. Dit heeft
zowel in BBMP als in Management en Kinderopvang tot een aantal
artikelen geleid. In maart 2010 verschijnt een artikel in Jeugd&CO.
Alert4U is tot slot een samenwerking aangegaan met Kinderopvangtotaal, een landelijke nieuwsbrief bestemd voor het kinderopvangveld. Binnen elke pilot is een filmpje gemaakt over een
dilemma in de praktijk. Deze filmpjes zijn via een thema-nieuwsbrief van Kinderopvangtotaal verstuurd aan het merendeel van de
kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Op deze wijze worden
praktijkervaringen via woord en beeld met het veld gedeeld en
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wordt de discussie over dilemma’s aangezwengeld.
De belangrijkste conclusie die aan de activiteiten in 2009 kan worden verbonden is dat Alert4U niet een nieuw product is of zou
moeten ontwikkelen. De kracht van Alert4U is het blootleggen van
een succesvolle manier van (samen)werken. Uit de pilots en de
Quick Scan blijkt het volgende:

“De kracht van Alert4U is het blootleggen van een succesvolle manier van
(samen)werken. De verschillende werkwijzen zijn in 2009 in kaart gebracht
en beschreven. Alert4U gaat in 2010 over tot implementatie.
Kennisdeling, het uitwisselen van goede ervaringen met samenwerken en
het bouwen van een landelijke agenda krijgen daarbij een centrale plaats.
Ook zal een netwerk ‘Vrienden van…’ worden gecreëerd, dat actief bijdraagt
aan goede praktijken die een bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het
programma Alert4U.”
Gerdi Meyknecht, projectleider Alert4U.

Boekenkast vol! Er is voldoende instrumentarium (checklist,
methodiek, training) beschikbaar binnen de kinderopvang en de
jeugdzorg om vroegsignalering in de kinderopvang te versterken.
Er is dus een ‘boekenkast’ vol met goed materiaal waaruit te kiezen
valt.
Samen en op maat professionaliseren. Het blijkt succesvol
te zijn om met een ‘externe’ partner (jeugdzorg) een bestaande
training om te bouwen, zodat het beantwoordt aan de behoeften
van medewerkers in de kinderopvang. Het samen ombouwen en
geven van een training werkt zowel succesvol voor het versterken
van de professionaliteit van de medewerkers in de kinderopvang
als voor het positioneren van de jeugdzorgmedewerker. Na de
training is deze persoon een vertrouwd gezicht geworden in het
kinderopvangcentrum.

Coaching on the job. De training op maat geeft een belangrijke
basis, maar blijkt zonder coaching on the job minder effectief.
Pedagogische consultatie van de jeugdzorg door coaching on
the job maakt verdere professionalisering mogelijk. Tegelijkertijd
kan de jeugdzorg zelf meekijken op de groep en direct adviezen
geven.
Observatie en begeleiding op de groep. Een belangrijk aspect
van de samenwerking is om de observatie en/of hulp aan kinderen
door de jeugdzorg uit te voeren binnen de kinderopvang zelf.

Leden stuurgroep Alert4U
Het Kinderopvangfonds
Els Rienstra
		
Geert-Jan Poorthuis
Partou Amsterdam 	
Aad de Booij
MOC ‘t Kabouterhuis Amsterdam
Thomas Overing
Speelwerk Meppel
		Walter Hardenberg
Yorneo Drenthe
Peter Stam
B4KIDS, Leiden 		Louis Schuerman
		
Erna Schmit
Cardea Jeugdzorg, Leiden
Marianne Harten
Projectleider		Gerdi Meyknecht
Website
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www.alert4u.nl
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WePboek
WePboek

Doelen

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kindercentra. Daarbij kunnen verschillende instrumenten de kindercentra
bij de opvoedingsondersteuning aan ouders helpen. Het project
WePboek is zo’n instrument. WePboek, animaties van prentenboeken, wil kinderen laten profiteren van de positieve effecten
van gebruik van multimedia bij taalontwikkeling. Uit onderzoek
blijkt dat prentenboeken die geanimeerd zijn en een interactief
gedeelte hebben de woordenschat van het kind vergroten. Het
effect van de inzet van multimedia is zelfs tweemaal zo groot als
dat van het traditionele voorlezen. Ook begrijpt het kind door de
multimediale vertaling de verhaallijn beter. Animaties met behulp
van multimedia kunnen daardoor een belangrijke rol spelen bij de
taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling van het jonge kind.

Het project WePboek kent de volgende doelen:
1 Het stimuleren van de taalontwikkeling van peuters.
2 Het ondersteunen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
bij de inzet van multimedia als onderdeel van de opvoeding.
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Wat is er in 2009 bereikt?
Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben in het najaar
van 2009 een mailing ontvangen, waarin zij geïnformeerd werden
over het gratis abonnement op WePboek. Speciale aandacht is
hierbij besteed aan kinderdagverblijven en aan peuterspeelzalen
in achterstandswijken. Met dit abonnement ontvangt een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal vier maal elke keer vijf animaties

op dvd, een opbergbox, een handleiding voor pedagogisch medewerkers en WePboekpaspoorten. Dit is inclusief stickervellen om
de ouders op de hoogte te stellen naar welke animatie is gekeken.
De ouders kunnen de animaties daarna desgewenst met het kind
ook thuis op internet bekijken.
De animaties van prentenboeken zijn onderverdeeld in drie groepen. Er zijn vijf geanimeerde boeken voor kinderen van twee tot
drie jaar. Deze titels zijn geselecteerd op hun eenvoudige teksten,
die aansluiten bij de belevingswereld van het kind en die in het
hier en nu spelen. Acht geanimeerde boeken zijn geschikt voor de
leeftijd van drie tot vier jaar, ook vanwege de eenvoudige teksten
die bij de belevingswereld van het kind aansluiten. Deze verhaaltjes kunnen zich echter ook in het verleden of in de toekomst
afspelen. Tot slot zijn er zeven geanimeerde boeken geselecteerd
voor kinderen van vier tot vijf jaar, deze boeken zijn iets ingewikkelder en bevatten wat meer fantasie. In oktober 2009 is het eerste
pakket van vijf dvd’s verspreid.
Ook is de website www.wepboek.nl online gegaan waar alle
uitgebrachte animaties te bekijken zijn en waar veel informatie
voor ouders en pedagogisch medewerkers te vinden is waarin
suggesties worden gedaan om met de aangeboden woordenschat
verder te werken. Een belangrijk onderdeel van deze informatie is
de PowerPoint-presentatie over geanimeerde prentenboeken die
voor een ouderavond te gebruiken is.
GION Rijksuniversiteit Groningen is in 2009 gestart met het onderzoek ‘Een experiment ter bepaling van het effect van langdurig
gebruik van een digitaal ondersteund voorleesprogramma op de
woordenschat, het verhaalbegrip en beginnend lezen in groep
1, 2 en 3’. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van gedigitaliseerde prentenboeken waaronder WePboek. De deelnemers aan
de experimentele groep volgen het voorleesprogramma drie jaar
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De reacties van pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn
zeer positief. Het pakket blijkt uitstekend te gebruiken naast de bekende Vroeg- en Voorschoolse Educatiemethodes (VVE). De pedagogisch medewerkers die de stand van WePboek
bij KindVak bezochten, vertelden dat de peuters niet kunnen wachten totdat de ‘koppoter’
in beeld verschijnt. Aandachtig volgen de peuters de vragen, roepen het antwoord naar de
koppoter op het scherm en klappen in hun handen van plezier als ze horen dat ze het juiste
antwoord hebben gegeven.
Jørgen Hofmans, projectleider WePboek
gedurende een aantal maanden met drie maal per week een half
uur les. Het doel is het verbeteren van de taalvaardigheid, het leren
van woorden en begrippen en het ontwikkelen van het verhaalbegrip. Er zijn zeven scholen in de stad Groningen die aan het
DIVO-project deelnemen.
Om WePboek verder onder de aandacht van de beroepsgroep
te brengen, is deelgenomen aan de vakbeurs KindVak en zijn de
media opgezocht. Daaruit is onder meer een artikel over WePboek
in het vakblad BBMP voortgekomen. WePboek heeft tijdens de Nationale Voorleesdagen, een initiatief van CPNB en Stichting Lezen,
veel aandacht gekregen. De animatie van De Wiebelbillenboogie,
het prentenboek van het jaar 2009, was inclusief een mini-uitgave
van het prentenboek (oplage 26.000) voor € 5,- te koop in de
boekhandel.
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In 2010 zullen in de maanden januari, april en juni de overige
animatiepakketten worden verspreid, waardoor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven beschikken over een mediatheek van
twintig geanimeerde prentenboeken. Teleac zal vanaf het voorjaar
van 2010 WePboek binnen de programmering uitzenden. En in het
voorjaar verschijnt in het vakblad De wereld van Het Jonge Kind
een nieuw artikel over het project WePboek en wordt een promotiefilmpje ontwikkeld waarin het gebruik van WePboek binnen de
peutergroepen helder wordt uitgelegd.

Leden adviesgroep WePboek
Het Kinderopvangfonds		Cathy Spierenburg-Nederpelt
		
Nicolette Kroon
Skon		
Anja de Rek
Prentenboekdeskundige
Hannie Humme
BOinK 		
Nienke Willering
Sardes
Loes van Tilborg
Catalpa
Monique Korendijk
Stagiaire communicatiewetenschappen
Lieneke Lange
Projectleider
Jørgen Hofmans
Website

www.wepboek.nl
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Overige
initiatieven
Het Kinderopvangfonds heeft in 2009 nog twee andere initiatieven
ondersteund.

Debat ‘Scharrelkinderen of ophokkoters’
Humanitas en het tijdschrift BBMP dienden een verzoek in voor
ondersteuning van een Rode Hoed-debat. Het debat ‘Scharrelkinderen of ophokkoters’ ging over de balans tussen vrijheid en
veiligheid in de opvoeding van kinderen. Dit werd als experiment
gezien voor een mogelijke opstart van een debatreeks. Het debat
paste bij de doelstelling van Het Kinderopvangfonds om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het maatschappelijk debat
over het gewenste voorzieningenniveau voor het kind. Het debat
was een groot succes. Het bestuur heeft er echter voor gekozen
om het initiatief van dergelijke debatten voorlopig aan het veld
over te laten, waarbij verzoeken om ondersteuning door Het Kinderopvangfonds per geval zullen worden beoordeeld.

Het Kinderopvangfonds kreeg in 2009 een aantal verzoeken voor
ondersteuning die niet passen in de missie en visie van Het Kinderopvangfonds. De verzoeken waren veelal gericht op de inrichting
dan wel het opstarten van een kinderopvangcentrum. Het Kinderopvangfonds heeft deze verzoeken afgewezen.
In 2007 en 2008 heeft Het Kinderopvangfonds een steunverzoek
van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) voor de opstart en ontwikkeling van de vereniging
van toezichthouders gehonoreerd. Dit heeft erin geresulteerd dat
de NVTK nu een gezonde organisatie is die in 2009 de publicatie
‘Governance Code Kinderopvang’ heeft uitgegeven. Deze is mede
door Het Kinderopvangfonds gefinancierd.

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs
Via de Initiatiefgroep Andere Tijden ontstond het idee om een
visie op een duurzame kinderopvang op te stellen. Op initiatief
van Het Kinderopvangfonds en de MOgroep is in maart 2009 de
Taskforce Kinderopvang/Onderwijs gestart. Hieraan werkte Het
Kinderopvangfonds graag mee en ook zorgde Het Kinderopvangfonds voor een financiële ondersteuning. De resultaten van deze
Taskforce worden in de loop van 2010 verwacht.

Het Kinderopvangfonds • Jaarverslag 2009

12

Onze organisatie
Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting
Kintent opgericht. Stichting Kintent fungeerde als kinderopvangintermediair, maar heeft haar activiteiten verkocht en is momenteel
in afbouw. 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 voor kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen in te zetten. Hiervoor is Het Kinderopvangfonds opgericht.
Het Kinderopvangfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) erkende instelling.
Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds, met een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven
en de kinderopvangwereld. In hun functie bij Het Kinderopvangfonds treden zij niet op als vertegenwoordiger van enige andere
organisatie.

Het Kinderopvangfonds is een organisatie waarbij het bestuur niet
alleen de thema’s en onderliggende activiteiten bepaalt, maar het
geeft ook zelf uitvoering aan deze activiteiten. De bestuursleden
worden hierbij ondersteund door projectleiders en een bestuurssecretaris. Er zijn geen medewerkers in dienst van Het Kinderopvangfonds.
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.

Bestuursleden
Gijs van Rozendaal (voorzitter)
Geert-Jan Poorthuis (secretaris)
Nicolette Kroon (penningmeester)
Cathy Spierenburg-Nederpelt (lid)
Els Rienstra (lid)
Projectleiders
Gerdi Meyknecht (Alert4U)
Anki Duin (Andere Tijden)
Jørgen Hofmans (WePboek)
Bestuurssecretaris
Tiny Rompen (CAOP)
Financiële dienstverlening
Deloitte

Het Kinderopvangfonds • Jaarverslag 2009
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Financiën en governance
Het vermogen van Het Kinderopvangfonds is tot stand gekomen
door schenkingen van de Stichting Kintent.
Het Kinderopvangfonds heeft een tijdshorizon van tien tot vijftien
jaar. Het Fonds heeft de maatschappelijke verplichting om het
vermogen optimaal te beheren en te zorgen voor verantwoorde
besteding en belegging hiervan. De doelstelling van het beheer
van de middelen is gericht op veiligheid en instandhouding van
het vermogen. De beschikbare middelen worden daarom niet
risicovol belegd. Per ultimo 2009 was het gehele bedrag op deposito’s en spaarrekeningen bij verschillende banken geplaatst.
Voor de periode 2008-2010 is ongeveer 2,5 miljoen euro geoormerkt voor de uitvoering van de projecten die horen bij de voor
deze periode vastgestelde thema’s. Voor het thema WePboek is
dit 666.000 euro, thema Andere Tijden 712.500 euro en thema
Alert4U 1.034.000 euro. Van het geoormerkte bedrag is ultimo
2009 nog circa 1.200.000 euro gereserveerd. Uit de budgetten
worden ook de drie projectleiders (zzp’ers) bekostigd. Voor
overige initiatieven is 100.000 euro per jaar gereserveerd.
Voor de administratieve en financiële ondersteuning van het
bestuur is via een detacheringscontract bij het CAOP een bestuurssecretaris ingeschakeld. Ook voor de algemene communicatie is
het CAOP ingehuurd. De algemene kosten bedragen gezamenlijk
circa 150.000 euro. De vacatiegelden en onkostenvergoeding van
het bestuur bedragen in totaal 45.000 euro.
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In de loop van 2009 zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Het
Kinderopvangfonds opgesteld, notarieel getoetst en vastgelegd
bij de Kamer van Koophandel. Ook is er een beschrijving van de
administratieve organisatie opgesteld, waarbij rekening is gehouden met functiescheiding en interne controle. Er is een procedure
vervaardigd voor het aangaan van contracten en overeenkomsten
en voor de wijze waarop facturen afgehandeld worden. Het betalingsverkeer is door een sluitend systeem van functiescheidingen
beveiligd.
Het bestuur beheert het vermogen van het fonds. Het beleggingsbeleid wordt door de bestuursleden gezamenlijk vastgesteld. De
accountantscontrole over het jaar 2009 is uitgevoerd door Deloitte
Accountants B.V.

Balans per 31-12-2009
(na resultaatbestemming)
Actief
Vlottende activa
– Vorderingen
– Liquide middelen
Passief
Eigen vermogen
– Vastgelegd vermogen
– Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden

31.12.2009

31.12.2008

833.396
12.984.105
13.817.501

3.864.368
8.905.115
12.769.483

1.229.878
12.435.785
151.838
13.817.501

2.245.795
1.991.004
8.532.684
12.769.483

Staat van baten en lasten over 2009
2009
Baten
Ontvangen schenkingen
Financiële baten
Vrijval gereserveerde kosten
Totaal baten

2008

1.992.380
361.463
8.355.385
10.709.228

0
539.357
0
539.357

Lasten
Projectkosten
Bestuurskosten
Management- en advieskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal lasten

1.113.417
40.821
86.246
39.880
1.280.364

269.205
16.855
64.856
56.977
407.893

Saldo resultaat

9.428.864

131.464

Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd:
2009
2008
Resultaatbestemming
Onttrekking aan bestemmings
reserve voor de projectkosten
Mutatie overige vrije reserve

-1.113.417
10.542.281

-269.205
400.669

Bestemd resultaat

9.428.864

131.464
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Accountantsverklaring
Opdracht

Oordeel

Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag op pagina 14 opgenomen verkorte jaarrekening van Stichting Het Kinderopvangfonds
te Utrecht over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door
ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Stichting Het Kinderopvangfonds. Bij die jaarrekening hebben wij op 21 juli 2010 een
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van
de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Stichting Het Kinderopvangfonds. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring
inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.

Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel
belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste
wijze is ontleend aan de jaarrekening.

Toelichting
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is
voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële
positie en de resultaten van de entiteit en voor een toereikend
inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening
dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij
op 21 juli 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.
Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Utrecht, 18 augustus 2010
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: K. Bruggeman RA

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Colofon
Uitgave Het Kinderopvangfonds
September 2010
Tekst en vormgeving: CAOP.
Het Kinderopvangfonds
Postbus 556
2501 CN DEN HAAG
e info@hetkinderopvangfonds.nl
t (070) 376 59 21
www.hetkinderopvangfonds.nl
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