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KORT

Het Kinderopvangfonds voor kinderen, oude rs en kinderopvang 

De kinderopvang kan de komende tien jaar 
profiteren van geld uit Het Kinderopvang-
fonds. Dit fonds beheert het liquidatiesaldo 
van bemiddelingsorganisatie Kintent. Ouders 
en werkgevers brachten dit geld op. Met de in-
voering van de Wet kinderopvang gingen ou-
ders echter zelf een plaats zoeken voor hun 
kinderen en werden bemiddelaars als Kintent 
overbodig. Het vermogen dat overbleef na de 
opheffing, ging in 2007 naar de stichting Het 
Kinderopvangfonds. Om het terug te laten 
vloeien naar kinderen, ouders en kinderop-
vang. 
Gijs van Rozendaal is voorzitter van het bestuur 
en licht toe: ‘De doelstelling is om het vermo-
gen vanaf nu in tien jaar te besteden. De stra-
tegie daarvoor hebben we uitgewerkt in een 
discussie met onze partners in het veld. Het 
eerste jaar hebben we als fonds gereageerd op 
aanvragen vanuit het veld. Maar daar zijn we 
van afgestapt, omdat de kwaliteit van die aan-
vragen teleurstellend was. Toen zijn we zelf 
thema’s gaan maken. Alleen als er supergoede 

losse initiatieven zijn die wij werkelijk heel 
goed vinden en die een landelijke werking 
hebben, dan zullen we die heel soms nog fi-
nancieren.’ 

Driehoeksmissie op drie niveaus 
Het Kinderopvangfonds heeft onlangs zijn 
missie aangescherpt. Kintent opereerde nog 
sterk vanuit het arbeidsmarkt- en emancipa-
tieperspectief: het voor ouders mogelijk ma-
ken om zorg en arbeid te combineren. Daar 
zijn inmiddels grote stappen in gezet, volgens 
Van Rozendaal. ‘Toen we in 1989 begonnen 
met Kintent was er nog nauwelijks kinderop-
vang. Die heeft sindsdien een explosieve groei 
doorgemaakt. Daarom benaderen we de mis-
sie nu breder vanuit de driehoek kind, ouders 
en kinderopvang.’ De missie van het Kinder-
opvangfonds luidt nu: stimuleren en faciliteren 
van innovatieve en kwalitatieve kinderopvang-
voorzieningen voor kinderen en ouders. Daar-
mee is de scope breder dan de kinderopvang 
alleen. Vanuit de genoemde driehoek kiest het 

fonds bij de uitwerking van thema’s altijd voor 
een insteek op drie niveaus: 
1.  innovatieve projecten initiëren en financieel 

ondersteunen; 
2. kennis verspreiden en delen;
3. het maatschappelijk debat aanjagen.

Een driehoeksmissie op drie niveaus: Het Kin-
deropvangfonds lijkt niet voor de gemakkelijk-
ste weg te kiezen. Maar dat is niet zo gek als je 
kijkt naar de omvang van het jaarlijks besteed-
bare vermogen. Tot Van Rozendaal zelf is de 
impact daarvan ook pas onlangs helemaal 
doorgedrongen. ‘Ik heb wel eens gedacht: we 
zijn een klein fondsje, maar vergeet niet, we 
hebben een kleine 2 miljoen per jaar te beste-
den. Dat is best veel ten opzichte van andere 
fondsen.’ 

Drie thema’s 
Voor de komende paar jaar staan er drie the-
ma’s op de rol. Hier worden ze kort aangestipt; 
in de volgende nummers van BBMP zullen ze 
een voor een aan bod komen. 
Het eerste thema is Alert4u. Hierbij draait het 
om de ‘rugzakkinderen’. 
Het doel is de krachten te bundelen in de ke-
ten kinderopvang-jeugdzorg. Van Rozendaal: 
‘We willen de kinderopvang helpen met vroeg-
signalering: op tijd ontdekken als er wat aan 
de hand is met een kind. Maar dan wel op zo’n 
manier dat je de pedagogisch medewerkers 
hierin versterkt in plaats van zwaarder belast. 
Dit thema is in samenwerking met het Neder-
lands Jeugdinstituut (NJi) verbreed tot onder-
zoek en er is een nulmeting gedaan.’ 
Het tweede thema is WePboek. Hierin gaat het 
om de samenwerking met ouders, gericht op 
taalontwikkeling en actief gebruik van media. 
Van Rozendaal: ‘Kinderopvangorganisaties 
hebben een opvoedingsstimulerende rol naar 
ouders. Die rol kun je aan van alles ophangen: 
gezondheid, sport, enzovoort. Wij hebben 
eerst gekozen voor voorlezen. Van een samen-
hangende reeks van kinderboeken is een digi-
tale animatie gemaakt. Daaromheen ontwik-
kelen we een programma hoe je voorlezen 
binnen de kinderopvang kunt stimuleren. Uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat als kinde-
ren boekjes lezen met speelse werkvormen er-
omheen, de effectiviteit van hun leren enorm 
toeneemt.’ 

Het Kinderopvangfonds gaat niet over één nacht ijs bij het verdelen van zijn vermogen.  Innovatie 
en een kwaliteitsimpuls voor kinderopvangvoorzieningen, daar draait het om. De missie sluit 
daarop aan. Er gaan projecten lopen rondom drie thema’s. En alles wordt stevig ingebed in 
overleg met partners in het veld.
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Vallen en  
opstaan 

In BBMP 10/2008 schreef Addie Roetman een mooi artikel over 
de strijd die de Kobergroep in Breda aanbond met de Algemene 
Keuringsinstantie over een uitdagende zandbak met boom-
stammetjes. Te gevaarlijk, oordeelde de AKI. Het kostte be-
hoorlijk wat energie, overredingskracht en nog enige aanpas-
sing om de zandbak te behouden. Een ander kindercentrum 
wilde de kleedjes weer terug op de tafels en op de vloer. Gezel-
lig maar niet helemaal volgens de normen, want je kunt erover 
vallen en sommige kinderen zijn allergisch. 
Kindercentra moeten zich houden aan allerlei normen, voor-
schriften en protocollen om de veiligheid van kinderen zo veel 
mogelijk te waarborgen. En dat is goed, we willen geen onge-
lukken. De keerzijde van de medaille is dat kinderen te weinig 
leren omgaan met risico’s. Letterlijk door vallen en opstaan leer 
je dat je je voeten moet optillen als er kleden op de vloer liggen, 
dat het zeer doet als je valt en dat vallen op stoeptegels eerder 
een bloedende knie oplevert dan vallen op gras. Het ene kind is 
motorisch veel handiger dan het andere, maar voorschriften 
gaan uit van het onhandigste kind of van een allergisch kind. 
Moderne kinderen hebben niet veel vrije tijd. Tijd waarin ze 
zonder toezicht en zonder ‘aanbod’ kunnen spelen, slenteren of 
desnoods zich kunnen vervelen. Dus precies doen waar ze zin in 
hebben, inclusief kattenkwaad en riskante klauterpartijen. Kin-
deren worden van de ene ‘veilige’ activiteit naar de andere ge-
bracht. Alleen lopen, fietsen of buitenspelen is vaak te gevaar-
lijk of wordt te gevaarlijk gevonden. Willen we nog risico’s ac-
cepteren of worden we controlefreaks over onze kinderen? 
Toen mijn zoon klein was kreeg ik eens een mooi lenteboeketje. 
Ontroerd nam ik de tulpen en narcissen in ontvangst om hem 
even later uit te moeten leggen dat de voortuinen in de buurt 
geen pluktuinen zijn. Zijn broer werd handig in het omzeilen 
van een enge hond waar hij langs moest om bij zijn vriendje te 
komen. Het leren inschatten van risico’s is een wezenlijk onder-
deel van groot worden. Natuurlijk moet je ze niet aan hun lot 
overlaten en beschermen tegen gevaren. Maar een klein beetje 
aan hun lot overlaten en iets minder beschermen leert kinderen 
om te gaan met angsten en frustraties, stimuleert hun creativi-
teit en zelfvertrouwen en prikkelt hun fantasie. Leren gaat met 
vallen en opstaan en door schade en schande word je wijs, ook 
al betekent dat een aanslag op onze gemoedsrust. 

b.sterks@home.nl

Het Kinderopvangfonds voor kinderen, oude rs en kinderopvang 
Ten slotte gaat het in Andere Tijden (het derde 
thema) om de samenhang tussen onderwijs en 
kinderopvang. Binnen dit thema stimuleert het 
Kinderopvangfonds projecten voor innovatieve 
dagarrangementen. Bijvoorbeeld het project 
Kindagenda in Hilversum, waar alle scholen en 
kinderopvangvoorzieningen in 2010 of 2011 
overgaan op vijf gelijke schooldagen van 8 tot 
2 uur. Van Rozendaal: ‘Dan krijg je van 2 tot 6 
heel interessante bso-mogelijkheden voor de 
kinderen én je kunt interessante banen aan-
bieden. Wij hebben de eerste fase van dit pro-
ject gefinancierd.’ 
In Andere Tijden werkt Het Kinderopvangfonds 
samen met VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang 
en BOinK. 

Deze drie thema’s bepalen nog dit jaar en vol-
gend jaar de richting van de geldstroom, maar 
daarna is er ruimte voor nieuwe thema’s. Idee-
en en suggesties hiervoor zijn welkom bij Het 
Kinderopvangfonds. 

Kennis en debat 
Nog even terug naar de eerdergenoemde drie-
voudige insteek. In innovatieve projecten is 
dus voorzien, maar wat doet Het Kinderop-
vangfonds op die andere twee niveaus: kennis 
verspreiden en het maatschappelijk debat 
aanjagen? 
Van Rozendaal: ‘Zo’n thema als Andere Tijden 
trekken we niet alleen. Daarom hebben we ook 
de Initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en op-
vang opgericht. Van daaruit verbreden we het 
thema in masterclasses over nieuwe school-
tijden. En dat loopt storm. Ze worden sinds  
februari aangeboden en er staan nu al tachtig 
mensen op de wachtlijst. Voor het maatschap-
pelijk debat hadden wij gedacht aan een  
platform. Uiteindelijk hebben we dit kunnen 
koppelen aan de Taskforce Kinderopvang/ 
Onderwijs, een idee van de MOgroep Kinder-
opvang. Die taskforce moet de stip op de hori-
zon uitwerken: hoe ziet de samenwerking  
tussen onderwijs en kinderopvang er idealiter 
uit?’ (Zie BBMP 03/09, p. 6 voor meer informa-
tie over deze taskforce.) 

Meer informatie vindt u op  
W: hetkinderopvangfonds.nl. 
Ideeën voor nieuwe thema’s kunt u mailen naar  
E: info@het kinderopvangfonds.nl. 




