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Voorwoord

Het initiatief Kindcentra 2020 kreeg brede steun 
van een breed platform van organisaties

2015 was voor Het Kinderopvangfonds een jaar van mooie 
successen met onze projecten op het gebied van kwaliteit, 
samenwerking en mediawijsheid. 

PACT zaait, ontwikkelt en onderbouwt
Het afgelopen jaar stond voor ons project pedagogisch PACT 
in het teken van het zaaien van het PACT-gedachtegoed, het 
testen én het ontwikkelen van scenario’s in de praktijk. Ook 
werd er veel geïnvesteerd in het onderbouwen vanuit de 
wetenschap en het presenteren van tussentijdse resultaten aan 
het veld en aan beleidmakers. Zo ontstond een breed netwerk 
van praktijk, kennisorganisaties en beleidscircuits rondom dit 
project. In alle regio’s zijn actieve PACT netwerken gerealiseerd.

Boek Kindcentra 2020 bundelt plannen
2015 was zeker ook het jaar van Kindcentra 2020. Tijdens een 
geslaagd congres in oktober bleek de lobby voor Kindcentra 
en toegangsrecht voor alle kinderen aan te slaan. Kindcentra 
2020 presenteerde in oktober de uitwerking van alle plannen 
op het symposium. Het boek dat alle plannen bundelt werd 
aangeboden aan de Sociaal Economische Raad (SER). Het 
initiatief kreeg brede steun van de aanwezigen en van een 
breed platform van organisaties. De SER kwam kort na het 
symposium met haar rapport: ‘Gelijk goed van start’ dat 

het gedachtegoed van Kindcentra 2020 onderschrijft en 
ondersteunt. Ook de politieke partijen gaven ter plekke aan 
vaart te willen zetten achter het realiseren van de plannen en  
lieten weten nog deze kabinetsperiode aan de slag te willen 
met de ideeën van Kindcentra 2020. Een motie daartoe werd 
breed gesteund en in de Tweede Kamer aangenomen. 

Werken aan overname 
Het Kinderopvangfonds is in 2015 nauw betrokken geweest 
bij de zoektocht naar een overnamepartner(s) voor 
Digidreumesen. Ondertussen breidde het Digidreumesen 
netwerk en de community zich uit. Materialen worden 
gebruikt door ouders, kinderopvang en in toenemende mate 
als lesmateriaal ingezet op ROC’s. Verantwoord mediagebruik 
en verantwoorde content blijft een ‘hot issue’. WePboek is 
uitgerold op de Antillen en de digitale prentenboeken zijn met 
groot enthousiasme ontvangen.
 
Andere initiatieven
Elke jaar ondersteunt Het Kinderopvangfonds een aantal ‘losse 
initiatieven’. Zo zijn we in 2015 samen met de UvA aan het 
zoeken geweest naar mogelijkheden om onderzoek te doen 
naar het belang van democratisch burgerschap voor (zeer) 
jonge kinderen. Ook organiseerden we een Nijenrodesessie. 
Samen met onze vrienden en samenwerkingspartners gingen 

we om de tafel om te brainstormen over de 
inhoudelijke invulling van het laatste lustrum 
van Het Kinderopvangfonds tot 2020. 

Meer (over onze) initiatieven leest u in 
dit jaarverslag. Al met al hebben we ook 
in 2015 opnieuw met relatief beperkte 
middelen mooie ontwikkelingen gesteund. 
En daar gaan we ook in 2016 graag mee 
door, voor een prachtige sector die onze 
investering met mens en middelen meer 
dan verdient.

Gijs van Rozendaal, voorzitter bestuur 

Alert4you is een programma van
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Missie
‘Het Kinderopvangfonds 
stimuleert en faciliteert 
innovatieve en kwalitatieve 
kinderopvang vanuit het 
perspectief van kind en ouder’.

Het Kinderopvangfonds

Om kwaliteitsverbetering en innovatie in de kinderopvang 
te bereiken werkt Het Kinderopvangfonds samen met 
andere partijen, binnen én buiten de branche. 
Versnippering van gelden over verschillende initiatieven 
wordt voorkomen door het hanteren van thema’s als 
vertrekpunt voor nieuwe projecten.

Bij elk thema streeft Het Kinderopvangfonds naar de 
ontwikkeling van nieuwe praktijken en vernieuwende 
concepten.

Aanpak
De aanpak van Het Kinderopvangfonds verloopt via drie 
samenhangende onderdelen:
•  Innovatie: Nieuwe praktijken en vernieuwende 

concepten initiëren en stimuleren, in nauwe 
samenwerking met partijen uit het veld;

•  Kennisdeling: Kennis en informatie over deze initiatieven 
vergaren en delen, via bijvoorbeeld internet en seminars;

•  Maatschappelijke beweging: De maatschappelijke 
beweging in en het debat over opvang en opvoeding 
stimuleren, binnen de grenzen van het thema.

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting Kintent
opgericht. De oprichters van Kintent waren de sociale partners 
(werkgevers en werknemers). Kintent had tot doel werknemers beter 
zorg- en werktaken te laten combineren. Na opheffing van Kintent is 
- in lijn met de intentie van de oprichters - gekozen om het resterend 
vermogen in te zetten voor kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen. 
Hiertoe is Het Kinderopvangfonds opgericht. 

Het beleid van Het Kinderopvangfonds is er op gericht om het aanwezige 
vermogen te besteden aan activiteiten met het thema ‘stimuleren en 
faciliteren van innovatieve en kwalitatief betere kinderopvang’.

Daartoe initieert het bestuur projecten met landelijke uitstraling die binnen 
de missie vallen, met over het algemeen een looptijd van 1,5 tot 3 jaar. 
Daarnaast heeft het fonds een jaarlijks budget om innovatieve, losse 
projecten met een landelijke uitstraling te ondersteunen. 
Het Kinderopvangfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Het Kinderopvangfonds verbetert de kwaliteit
van de kinderopvang, dat is ons doel

Ontstaan

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds ziet het als haar rol om mensen 
en sectoren te verbinden en in samenhang te laten kijken 
naar het kind. Samenwerking wordt altijd gezocht, ook 
met partijen die op voorhand niet altijd vanzelfsprekend 
samenwerken. De verbanden leggen we vanuit een 
onafhankelijke positie, dat is - en was ook in 2015 - de 
kracht van Het Kinderopvangfonds. 

Thema’s
Het Kinderopvangfonds realiseert kwaliteitsverbetering en 
innovatie binnen de kinderopvang. 
In 2015 hebben onderstaande thema’s centraal gestaan:
• Kwaliteit (PACT);
• Samenwerking (Kindcentra 2020);
•  Mediawijsheid (ondersteunen organisatie 

Digidreumesen, WePboek en WePboek Antillen, 
Vertelplaten. We proberen met 

onze projecten altijd in het hart 
van de discussie te zitten

2015

Andere initiatieven
Doorlopend: 
1. Burgerschap; 
2. Nyenrodesessie; 
3. Scriptieprijs; en 
4. Onderzoek mannen in de 
kinderopvang.

Incidenteel (afgerond in 2015):
1. De Viool en de Strijkstok;
2. Techniek & Ik;
3. Samen goed voor Later;
4. My Book Buddy;
5. ENTZA.

Incidenteel (goedgekeurd in 2015): 
1.  Advies Professionalisering Intern 

Toezicht / NVTK;
2.  Childhood Education and City 

Politics;
3. Europees Stedennetwerk;
4. Kwaliteitsmonitor gastouderschap.

Alert4you is een programma van
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Thema’s 2015
Kwaliteit
Het Kinderopvangfonds verkent mogelijkheden 
om - vanuit het perspectief van kind en ouder 
- naar de kwaliteit van een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen te kijken en beziet 
wat dit betekent voor de kinderopvang, onderwijs 
en zorg. Het project PACT is hiervan een mooi 
voorbeeld. 

Samenwerking
Integrale voorzieningen voor alle kinderen van 0 
tot en met 12 jaar voor een optimale ontwikkeling 
van kinderen. In deze voorzieningen wordt 
gewerkt volgens één pedagogische en educatieve 
visie. Kinderopvang en onderwijs zou vanuit één 
organisatie aangeboden moeten kunnen worden. 
Alle kinderen hebben recht op toegang tot 
deze pedagogische voorzieningen. Het initiatief 
Kindcentra 2020 streeft dit na.

Mediawijsheid
Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, 
ouders en kinderopvangcentra. Mediaopvoeding 
hoort hier ook bij. Het thema mediawijsheid richt 
zich vooral op het ontwikkelen van instrumenten 
die kinderopvangcentra helpen bij het stimuleren 
van verschillende ontwikkelingsgebieden van 
jonge kinderen, het trainen van pedagogisch 
medewerkers in interactievaardigheden en de 
rol die nieuwe media hierbij kan spelen. De 
uitwerking hiervan is onder meer zichtbaar in het 
project Digidreumesen.

Alert4you is een programma van
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In het innovatieproject PACT werken praktijk, wetenschap 
en beleid samen aan een sterke pedagogische omgeving 
voor jonge kinderen. Kernbegrippen zijn inclusie en 
interprofessionele samenwerking. De focus ligt op 
de werkvloer, waar pedagogische, educatieve en 
zorgmedewerkers een multidisciplinair team vormen; 
zij zijn de pedagogische professionals van de toekomst. 
PACT bouwt mee aan kindcentra: integrale voorzieningen 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Overal in het land zijn 
PACT-proeftuinen actief en wordt in pilotgemeenten 
de verbinding met het lokale jeugd(zorg)beleid gelegd. 
Elke proeftuin heeft een eigen centraal thema en 
eigen onderzoeksvragen. De projectleiders van de 
proeftuinen komen periodiek bijeen en krijgen een eigen 
kennisontwikkelingstraject. De ambassadeurs van PACT 
verbinden en ondersteunen good practises in de regio en 
bouwen gestaag aan de PACT-community.

PACT maakt deel uit van het Initiatief Kindcentra 
2020 en de kopgroep Wethouders voor kindcentra. 
Rondom PACT is een adviesgroep geformeerd met 
vertegenwoordigers van de branches primair onderwijs, 
kinderopvang en jeugdhulp. Deze Adviesgroep is in 2015 
drie maal bijeen geweest.

PACT bouwt ook mee aan Kindcentra

PACT
Kw

al
ite

it
PACT in 2015
De kern van de activiteiten van PACT is in 2015 geweest: 
Het zaaien van het PACT-gedachtegoed, het testen en 
ontwikkelen van scenario’s in de praktijk, het onderbouwen 
vanuit de wetenschap en het presenteren van tussentijdse 
resultaten aan het veld en aan beleidmakers.

Bekendheid toegenomen
PACT - project en gedachtegoed - is meer en meer 
bekend in de sectoren basisonderwijs, kinderopvang, 
jeugdhulpverlening en bij gemeenten, zowel op bestuurlijk 
als uitvoerend niveau. Projectleiders, wetenschapsteam 
en ambassadeurs hebben circa dertig presentaties en 
workshops gehouden over de innovatie in voorzieningen 
voor jonge kinderen. Er is een breed netwerk van praktijk, 
kennisorganisaties en beleidscircuits rondom PACT 
ontstaan; de PACT-nieuwsbrief gaat naar achthonderd 
belangstellenden.

Alert4you is een programma van
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Proeftuinen uitgebreid
In 2015 zijn de proeftuinen uitgebreid met Amsterdam 
(Laterna magica) en de gemeenten Almere en Eersel. Alle 
proeftuinen zijn van start gegaan met een bijeenkomst 
waarop de betrokken partijen, bestuurlijk èn uitvoerend, 
samen met de wetenschappers van PACT de eigen 
thema’s en onderzoeksvragen vaststellen. 

PACT-tools ontwikkeld
PACT heeft in 2015 diverse tools aan het veld 
aangeboden. De PACT-meter is doorontwikkeld, een 
zelf-evaluatie instrument dat geheel digitaal kan worden 
gebruikt. In de serie IMPACT verscheen in 2015 het 
themanummer over Interprofessioneel werken, waarin 
de eerste resultaten van samenwerking op de werkvloer 
werden gepresenteerd. In workshops gebruikt PACT 
de scenario’s uit de proeftuinen voor de verbinding 
onderwijs, opvang en zorg. 

Monitor en Case study uitgezet
De monitor Interprofessioneel Werken en Case 
study proeftuinen PACT zijn in 2015 uitgezet. Het 
Wetenschapsteam van PACT ondersteunt, volgt en 
analyseert de proeftuinen van PACT. De Monitor 

Interprofessioneel werken meet hoe de samenwerking 
tussen professionals op de werkvloer zich ontwikkelt. 
De Monitor is bij alle proeftuinen bij zowel de start als 
aan het eind van 2015 afgenomen. De proeftuinen zijn 
halfjaarlijks bezocht en de bevindingen en reflectie zijn 
vastgelegd in de Case-study. 

Kennisdeling 
In alle regio’s zijn actieve PACT netwerken gerealiseerd 
waarin praktijkinnovatie en kennis wordt uitgewisseld. 
Noord-Holland, Brabant en Zeeland kennen vaste 
halfjaarlijkse regionale PACT-meetings. In 2015 is drie 
maal een masterclass georganiseerd met als gastsprekers 
respectievelijk Patrick Kenis, Marcel van Herpen en 
Jitske Kramer. Er is een vaste kern van circa honderd 
deelnemers ontstaan.

PACT Opleidingentafel
De Opleidingentafel van PACT is driemaal bijeen 
geweest. Vertegenwoordigers van 25 organisaties 
uit en rondom de opleidingenwereld (ROC’s en 
Hogescholen) verkennen wat het profiel van de 
pedagogische professionals van de toekomst betekent 
voor de beroepsopleiding. PACT faciliteert dit netwerk. 

Alert4you is een programma van
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Voor zittende professionals - leerkrachten, pedagogische 
medewerkers en jeugdhulpmedewerkers - is de training 
SamenScholing ontwikkeld. Deze wordt in 2016 uitgezet.

Kopgroep wethouders voor kindcentra
De PACT-principes in lokaal jeugd(hulp-)beleid - 
kindnabije zorg in algemene voorzieningen met behulp 
van interprofessionele samenwerking – is meermalen 
onderwerp geweest van de kopgroep Wethouders voor 
kindcentra. PACT brengt de ervaring vanuit de praktijk in. 
Met diverse gemeenten is verkend hoe de samenwerking 
op de werkvloer kan worden verbonden met de 
inrichting van het lokale zorgbeleid. PACT heeft daarvoor 
‘De 7 vragen van PACT’ ontwikkeld.

Beleid rondom ontwikkeling jonge kind
PACT heeft zich actief bemoeid met 
beleidsontwikkelingen in onderwijs (IKC-ontwikkeling, 
passend onderwijs), de kinderopvang (doorgaande lijn 
0-6, peuterarrangementen) en de jeugdzorg (transitie, 
samenwerking binnen scholen en kinderopvang). Het 
gedachtegoed van PACT worden actief verspreid in 
presentaties. PACT voedt het initiatief Kindcentra 2020 
met ervaringen op de werkvloer. PACT maakt onderdeel 
uit van de Werkplaats IKC.

Contact
Anki Duin, projectleider PACT (anki@pedagogischpact.nl).
Gerdi Meyknecht, projectleider PACT (gerdi@pedagogischpact.nl).
www.pedagogischpact.nl

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit 
van de medewerkers te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de 
kinderopvang, het onderwijs en de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op. 
PACT werkt aan de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst.
De tweede opvoedingsomgeving van jonge kinderen is volop in beweging. 
Kinderopvang, peuterspeelzalen en de basisschool groeien steeds verder naar 
elkaar toe. Ook de zorg haakt aan: als coach van professionals maar ook om zo 
nodig support te bieden aan kinderen en ouders in de eigen, vertrouwde omgeving. 
Gemeenten stimuleren en ondersteunen dit proces.

PACT onderzoekt, ontwerpt, faciliteert en stimuleert deze nieuwe praktijken en gaat 
in op wat dit vraagt van pedagogische professionals. Samen met mensen uit de 
wetenschap en uit de praktijk. 

Pedagogisch PACT

Alert4you is een programma van
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Bestuurders uit kinderopvang en primair 
onderwijs en wethouders trekken samen met Het 
Kinderopvangfonds op in het project Kindcentra 
2020; gezamenlijk hebben zij onderstaande visie 
geformuleerd: 

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling 
van kinderen - de burger van de toekomst - streven 
partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen 
(en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: 
Kindcentra 2020. In dit Kindcentrum wordt gewerkt 
volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen 
worden in staat gesteld om hun talenten optimaal 
te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, 
dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent 
aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, 
peuterspeelzalen en onderwijs kunnen op 
gelijkwaardige basis in deze Kindcentra 2020 opgaan 
en één nieuwe organisatie vormen. Kindcentra 2020 
zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt 
met zorg en welzijn. Pedagogische professionals in 
deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van 
de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines. 

Het pleidooi van Kindcentra 2020 voor goede 
pedagogische voorzieningen voor kinderen wordt via 
twee kernelementen, die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, uitgewerkt:
1.  Toegangsrecht  

Elk kind krijgt recht op toegang tot een minimum 
aantal uren kinderopvang. Dit toegangsrecht is 
geldig bij alle voorzieningen voor jonge kinderen 
(dagopvang, buitenschoolse opvang of een 
kindcentrum). Daarnaast kunnen ouders die 
dat nodig hebben, bijvoorbeeld in verband met 
de combinatie van arbeid en zorg, aanvullende 
kinderopvang inkopen. 

2.   Eén organisatie voor ontwikkelen en leren 
Wettelijke verankering van kindcentra: een 
kindcentrum is een pedagogische voorziening 
voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Eén 
organisatie kan zowel kinderopvang als primair 
onderwijs verzorgen en zo integrale en doorgaande 
ontwikkellijnen en rijke dagprogramma’s bieden, 
die een beroep doen op alle talenten van 
kinderen, en kindnabije zorg regelen. Onderwijs- en 
kinderopvangorganisaties beslissen zelf of zij op 
willen gaan in een kindcentrum. 

Kindcentra 2020 in 2015
Het jaar 2015 heeft zowel in het teken van een 
nadere uitwerking van deze visie als van het uitdragen 
van het gedachtegoed van Kindcentra 2020 gestaan. 
Verschillende experts en werkgroepen hebben hard 
gewerkt aan de uitwerking van de visie. Wat is het 
pedagogisch belang van een kindcentrum, hoe ziet het 
pedagogisch fundament voor een kindcentrum eruit? 
Hoe kun je kindcentra juridisch verankeren? Hoeveel 
gaat het toegangsrecht kosten? Wat betekent de visie 
voor arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke 
zaken? Zijn de plannen van Kindcentra 2020 haalbaar? 
De uitwerking is te vinden in het boek ‘Kindcentra 
2020, een realistisch perspectief ’. Dit boek had niet 
tot stand kunnen komen zonder de bijdrage van heel 
veel experts, die belangeloos hun bijdrage hebben 
geleverd. Onze dank is groot.

Succesvol congres
De resultaten van de uitwerking zijn op 9 oktober in 
een groot (meer dan driehonderd deelnemers) en 
succesvol congres gepresenteerd. De reacties van de 
deelnemers waren zeer positief. De landelijke pers en 
de vakpers hebben veel aandacht aan deze dag en 
aan het gedachtegoed van Kindcentra 2020 besteed. 

 Kindcentra 2020 
Sa

m
en

w
er

ki
ng
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Op die dag is daadwerkelijk een steen in de vijver 
gegooid.

Landelijke overheid
Het project Kindcentra 2020 richt zijn lobbypijlen op 
de landelijke overheid, medewerking van de overheid 
is immers nodig om de tweeledige doelstelling te 
realiseren. In de loop van 2015 zijn veel gesprekken 
met politici gevoerd. Op 9 oktober stonden 
Kamerleden van zes politieke partijen op het podium 
en gaven, ieder met hun eigen accent, aan achter het 
gedachtegoed van Kindcentra 2020 te staan. Deze 
politieke ondersteuning van de boodschap heeft 
ertoe geleid dat de Tweede Kamer in december 
2015 een motie heeft aangenomen waarin het 
kabinet opgeroepen wordt om binnen een halfjaar 
met concrete voorstellen te komen over wat er 
nodig is om het mogelijk te maken dat kinderopvang 
en onderwijs kunnen worden aangeboden vanuit 
één organisatie. De motie verwijst expliciet naar de 
uitwerking van Kindcentra 2020.
In de loop van het jaar 2015 heeft een groot aantal 
maatschappelijke organisaties zich achter Kindcentra 
2020 geschaard en heeft zich verenigd in een platform 
dat de plannen van Kindcentra 2020 op hoofdlijnen 

steunt. Deelnemers aan het platform zijn afkomstig 
uit werknemersorganisaties, ouderorganisaties, 
organisaties op het gebied van cultuureducatie en 
sport en bewegen, emancipatie, jeugdzorg en tal van 
andere organisaties(1). Het platform heeft op 9 oktober 
een verklaring aangeboden aan de voorzitter van de 
SER, aan de politiek en aan de brancheorganisaties 
(PO-Raad, VNG, MO-groep, en Brancheorganisatie 
Kinderopvang). Deze verklaring laat zien dat er een 
groot maatschappelijk draagvlak voor de plannen is. 

Onderzoek ouders
De regiegroep Kindcentra 2020 is in 2015 ook 
benieuwd naar de mening van ouders en vraagt 
onderzoeksbureau Oberon onderzoek te doen. Voor 
ouders is het begrip kindcentrum een abstract begrip. 
Om die reden is een aantal filmpjes gemaakt, waarin 
ouders van kinderen die al naar een kindcentrum 
gaan aan het woord komen; ook hun kinderen 
komen in beeld. Deze filmpjes hebben het onderzoek 
ondersteund. De hoofdconclusie van het onderzoek 
is dat bijna de helft van de ondervraagde ouders 
van een kindcentrum gebruik zou maken, als zo’n 
voorziening in de buurt aanwezig zou zijn. Ouders 
hechten veel belang aan een brede ontwikkeling van 

(1) Deelnemende organisaties aan het 

platform zijn werknemersorganisaties 

(CNV, FNV, AOB, VCP), alle organisaties 

van ouders in onderwijs en kinderop-

vang (Boink, Voor Werkende Ouders, 

Ouders en School, Actief Ouderschap), 

organisaties op het gebied van cultuur-

educatie (LKCA, Méér Muziek in de 

klas), sport en bewegen (NOC*NSF), 

emancipatie (Women Inc), Jeugdzorg 

(Jeugdzorg Nederland) en de Alge-

mene Vereniging van Schoolleiders, het 

Landelijk Steunpunt Brede Scholen, de 

Bernard van Leer Foundation, IKOOK, 

Waarborgfonds & Kenniscentrum 

Ruimte OK en de M&O groep.

Het gedachtegoed van Kindcentra 
2020 is in 2015 breed uitgedragen

Alert4you is een programma van
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Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de 
samenleving van nu en de samenleving van de toekomst. 
Kinderen hebben recht op maximale kansen om zich 
te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Daarom 
streeft Kindcentra 2020 naar integrale voorzieningen voor 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In het kindcentrum 
van morgen wordt gewerkt volgens één pedagogische en 
educatieve visie. Kinderen krijgen de beste kansen hun 
talenten te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, 
dagarrangementen en kindnabije zorg horen hierbij. 
De huidige sectoren kinderopvang, peuterspeelzalen 
en onderwijs kunnen op gelijkwaardige basis opgaan in 
kindcentra en kunnen één nieuwe organisatie vormen. 

De kindcentra van de toekomst zijn ‘communities’ waarin 
intensief wordt samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn. 
De pedagogische professionals werken vanuit het belang 
van de kinderen, met kennis uit verschillende disciplines. 

Kindcentra 2020de talenten van hun kinderen. De resultaten zijn te 
vinden in het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch 
perspectief ’.

Lokale partijen
Ook partijen op het lokale niveau zijn bezig met 
samenwerking en verkennen de mogelijkheden om 
kindcentra te vormen. Daar waar mogelijk ondersteunt 
Kindcentra 2020 deze ontwikkelingen: op de website 
zijn diverse communicatiemiddelen te vinden die 
partijen kunnen gebruiken.

Contact 
Gijs van Rozendaal, voorzitter Regiegroep
(g.v.rozendaal@hetkinderopvangfonds.nl).
Maaike Vaes, coördinator (info@kindcentra2020.nl).
www.kindcentra2020.nl.
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Digidreumesen is eind 2012 begonnen als project 
van Het Kinderopvangfonds, en is vanaf 2015 
als zelfstandige organisatie met een startsubsidie 
van Het Kinderopvangfonds doorgegroeid. 
Digidreumesen verzorgt trainingen op het gebied 
van mediawijsheid, voorlichting, inspiratie, een 
portaal met informatie en educatieve content 
voor jonge kinderen en een groot netwerk aan 
ervaringsdeskundigen. 

Digidreumesen in 2015
Het Digidreumesen netwerk heeft inmiddels 27 
trainers bij 19 organisaties, verdeeld over heel 
Nederland. De Digidreumesen community bestaat 
uit 1100 betrokkenen. De publicaties Digidreumesen 
Toolbox & het Magazine ‘Mediaopvoeding, ook 
een taak voor de kinderopvang’ zijn eind 2015 
drieduizend keer gedownload door professionals 
in de kinderopvang, bibliotheken, ouders en 
jeugdzorg. De toolbox is de standaard in de 
kinderopvangbranche om een aanzet te maken 
met mediaopvoeding op de groep. Diverse ROC’s 
hebben de toolbox ingezet als lesmateriaal.

Keurmerk
Er zijn programma’s, workshops, samenwerkingen 
en pilots gestart met o.a. regio Hoogezand, 
regio Steenwijkerland, Partou, Impuls, Humanitas, 
Voorwelzijn, Cubiss, Rijnbrinkgroep, Gemeente 
Amsterdam, Cito, Dak, De Kleine Wereld, Zadkine, 
Jeugdzorg, Boink en zijn er gesprekken met onder 
meer Kern, gemeente Den Haag en de regio 
Eindhoven. Het Digidreumesen keurmerk ‘Wij 
spelen Digiwijs’ is inmiddels uitgereikt aan veertig 
locaties. 

Aanbod uitgebreid
Het Digidreumesen aanbod is in 2015 verder 
uitgebreid met diensten als inspiratiesessies en 
workshops met als doel bewustwording van de 
noodzaak van Mediaopvoeding als voorloper op de 
uiteindelijke training. Zo bereiden we organisaties 
beter voor op werken met media op de groep.

Transitie
De transitie van Digidreumesen naar marktpartijen 
die Digidreumesen verder gaan brengen is bijna 
rond. De partijen zijn geselecteerd en gesprekken 
zijn gaande. In de loop van 2016 zal de transitie 

zijn gerealiseerd. Er zijn dit jaar publicaties geweest 
in o.a. Kinderopvang totaal, Algemeen Dagblad, 
Management kinderopvang, Volkskrant en diverse 
lokale media.

Contact
Jan-Maarten Rovers, interim-directeur 
Digidreumesen (info@hetkinderopvangfonds.nl).
www.digidreumes.nl

Digidreumesen
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Digidreumesen?

Digidreumesen is in 2015 als 
zelfstandige organisatie doorgegroeid

Digidreumesen stimuleert verantwoord multimedia-
gebruik binnen de kinderopvang voor de ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De focus 
ligt op het inzetten van interactieve multimediale 
content en apps binnen de kinderopvang die het 
reguliere VVE programma kunnen ondersteunen. 

De toegevoegde waarde van Digidreumesen 
ligt vooral op het stimuleren, categoriseren en 
beschikbaar stellen van geschikte interactieve content 
gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van 
het jonge kind. Bovendien ondersteunt Digidreumesen 
de pedagogisch medewerkers in hoe de content  
op een pedagogisch verantwoorde wijze ingezet kan 
worden. Meer informatie over het project:  
www.digidreumes.nl.

Mogelijk gemaakt door 

en

Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvangvoorzieningen vanuit het perspectief van kind en ouder. (www.hetkinderopvangfonds.nl)
Tekst en illustraties: Jørgen Hofmans - Vormgeving poster: studio Wonderdag

J J

www.digidreumes.nl

Voorlezen 
met vertelplaten
Met een berg aan woordenschat 
naar groep 1

J J

J

J
Zzzoemmm!

Een dikke grijze wolk schuift voor de zon. 
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Het Kinderopvangfonds heeft al in 2009 een serie 
geanimeerde prentenboeken uitgebracht, bestaande 
uit twintig WePboeken. Deze WePboeken 
stimuleren de taalontwikkeling bij peuters door 
gebruik te maken van woorden, beelden, geluiden 
en de mogelijkheden van multimedia bij de 
verwerking. Hierdoor gaat taalbegrip twee keer 
sneller dan bij een “gewoon” prentenboek! En 
samen kijken geeft bij peuters en kleuters een 
veilig en knus gevoel. Dit bevordert het leesplezier. 
Duizenden sets zijn de afgelopen jaren verspreid 
naar kinderopvangorganisaties, bibliotheken en een 
enkele set bij uitzondering naar de onderbouw 
van de basisschool. Het Kinderopvangfonds heeft 
besloten geen herdruk te maken, maar de digitale 
versie beschikbaar te houden op www.wepboek.nl. 
Deze website wordt onverminderd vaak bezocht, 
met zo’n vijfduizend unieke bezoekers per maand.

WePboek Antillen in 2015
Nadat Het Kinderopvangfonds met groot succes 
eind 2014 en begin 2015 WePboek via de Stichting 
Cultuur Kameleon en de bibliotheek van Willemstad 
op Curaçao had geïntroduceerd en 

240 leerkrachten en peuterleidsters waren getraind 
in het gebruik van digitale prentenboeken, kwam 
in het najaar van 2015 het verzoek om WePboek 
ook op Aruba en Bonaire te introduceren. 
Hiertoe zijn nog eens 170 (en de áller-aller 
laatste) WePboek pakketten verscheept en zijn 
verschillende workshops gegeven zodat leidsters 
er zelf mee aan de slag kunnen op hun groep. Ook 
leren deelnemers om zelf digitale prentenboeken 
te maken. De activiteit is breed uitgemeten in 
verschillende lokale media.

Vertelplaten
De Digitale Vertelplaten zijn verschenen via 
Digidreumesen en zijn daarmee in het standaard-
aanbod opgenomen. Er is aandacht voor de platen 
geweest tijdens de trainingen mediawijsheid, en 
via een advertorial in de vakbladen. In april en mei 
werd nog een bescheiden social-media campagne 
gevoerd, hetgeen meer nieuwe bezoekers heeft 
opgeleverd (plus 20%) en is er een steady aantal 
terugkerende bezoekers van de enkele honderden 
per maand. In de zomer is op verzoek van het NTR 
programma: Koekeloere (Schooltv), het CMS van 
de platen om niet beschikbaar gesteld. Koekeloere 

wil met behulp hiervan nieuwe vertelplaten gaan 
produceren die bij het programmaformat passen.

Contact
Christel Eijkholt, programmadirecteur
(c.eijkholt@hetkinderopvangfonds.nl).
www.wepboek.nl

WePboek
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Doorlopende initiatieven

Burgerschap
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam 
(Research Institute of Child Developmet and Education) 
en onder leiding van professor Ruben Fukkink verkent 
Het Kinderopvangfonds de mogelijkheden onderzoek 
te doen naar het belang van Democratisch Burgerschap 
voor jonge kinderen. Binnen de kinderopvang in 
Nederland is expliciete aandacht voor ‘democratisch 
samenleven’ nog niet vanzelfsprekend, al zitten er 
aanknopingspunten in de opvoedingsdoelen in de Wet 
kinderopvang. 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.

Onderzoek 
Het Kinderopvangfonds heeft in 2013 een bijdrage 
toegezegd voor het laatste deel van een onderzoek naar 
‘Mannen in de Kinderopvang’. De verzamelde gegevens 
uit een aantal deelstudies worden verwerkt tot een 
aantal artikelen, dat gezamenlijk het proefschrift zullen 
vormen van Marleen van Polanen.  Verwacht wordt dat 
het onderzoek in 2016 wordt afgerond. 

Nyenrodesessie
Eens in de twee jaar organiseert Het 
Kinderopvangfonds een Nyenrodesessie. Deze 
sessie heeft als doel om met de belangrijkste 
vrienden en partners van het fonds te 
brainstormen over de (beleids)lijnen voor 
de toekomst. Op 26 november vond deze 
inspirerende bijeenkomst (vanzelfsprekend) plaats 
op Kasteel Nyenrode in Breukelen. De belangrijkste 
discussiepunten waren ouderbetrokkenheid, 
vluchtelingenkinderen, en brede en duurzame 
kindontwikkeling.

Alert4you is een programma van



17

Het Kinderopvangfonds verbindt, is 
innovatief en heel praktisch

Scriptieprijs
Sinds 2014 reikt het Kinderopvangfonds in 
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam 
de Scriptieprijs Kinderopvang uit. De winnaar van 
2015 jaar is Judith Kuiten van de Hogeschool van 
Amsterdam, met haar stevige en transparante 
masterscriptie over 21ste eeuwse vaardigheden. 
Tijdens de Nyenrodesessie op 26 november is aan 
haar de prijs overhandigd. 

Alert4you is een programma van
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Incidentele initiatieven Afgerond in 2015

De Viool en de Strijkstok
Max Douw en Elisabeth boor ontwikkelden een 
theatervoorstelling met bijbehorende educatiemap 
speciaal voor kinderen van 4 tot 6 jaar in de BSO. 
De muziek is verschenen op CD.

Techniek & Ik
Korein Kinderplein heeft onder de naam Techniek & Ik 
de beproefde en zeer succesvolle Duitse aanpak “Haus 
der kleinen Forscher” (Huis van de kleine onderzoeker) 
aangepast voor de Nederlandse markt en verbreed 
naar de doelgroepen 0-3 en 10-13 jaar. Korein streeft 
er naar dit uit te rollen en beschikbaar te maken voor 
de kinderopvang in Nederland. De bijdrage van Het 
Kinderopvangfonds heeft bijgedragen aan de opstart en 
doorstart van dit project.

Samen goed voor Later
Kindwijzer, de koepel van maatschappelijke 
kinderopvangorganisaties heeft binnen haar gelederen 
vier jaar lang een project uitgevoerd op het gebied van 
democratisch burgerschap voor jonge kinderen: ‘Samen 
goed voor Later’. Dit heeft prachtige resultaten en mooi 
materiaal opgeleverd. Het Kinderopvangfonds heeft 
Kindwijzer ondersteund om dit materiaal toegankelijk
te maken en ter inspiratie beschikbaar te stellen op 
www.samengoedvoorlater.nl.

ENTZA
Het Kinderopvangfonds heeft in samenwerking met 
PACT een bijdrage geleverd aan de startfase van 
Het Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere 
(ENTZA). ENTZA verbindt alle partijen in Almere 
die zich professioneel bezighouden met het leren en 
ontwikkelen van jonge kinderen.

My Book Buddy
Het Kinderopvangfonds heeft een bescheiden 
financiële bijdrage geleverd aan het 
vluchtelingenproject van My Book Buddy. In 
december kregen vluchtelingenkinderen een 
prentenwoordenboek Nederlands en een 
werkschriftje met opdrachten en vertalingen in 
Engels en Arabisch uit handen van kinderen van 
nabijgelegen basisscholen. Na de kerstvakantie 
volgen op de AZC-scholen en -taalklassen 
complete boekenkasten van My Book Buddy met 
leesboeken op het niveau van de kinderen.

Alert4you is een programma van
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Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders Kinderopvang
De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
in de Kinderopvang (NVTK) heeft met financiële 
support van Het Kinderopvangfonds een commissie 
in het leven geroepen om een advies op te stellen 
over de manier waarop de professionalisering van 
toezichthouders in de kinderopvang versterkt kan 
worden. Dit professionaliseringsbeleid is inmiddels 
aangenomen en verspreid. NVTK monitort de 
implementatie. 

Conferentie ‘Childhood Education 
and City Politics 2016’
In december 2015 heeft het bestuur van Het 
Kinderopvangfonds een bijdrage aan de inhoudelijke 
voorbereiding en organisatie van de deze conferentie 
goedgekeurd, in samenwerking met de Gemeente 
Amsterdam en Rotterdam, Bernard van Leer 
foundation en BOINK. Deze 2-daagse conferentie 
vindt plaats 6 en 7 juni 2016 in het Eye Filmmuseum 
in Amsterdam.

Europees Stedennetwerk
Het Kinderopvangfonds heeft besloten een 
samenwerkingsverband aan te gaan met CCI en 
Boink ten behoeve van een Europees Stedennetwerk 
voor het jonge kind. De inhoudelijke voorbereiding zal 
in 2016 van start gaan. Amsterdam, Rotterdam, Berlijn 
en Gent hebben definitief toegezegd. Kopenhagen 
en Ljubljana zijn zeer geïnteresseerd. Het netwerk 
wordt officieel gelanceerd tijdens de Conferentie 
‘Childhood and City Politics’ in juni 2016 en heeft als 
doel ervaringen uit te wisselen, kennis te ontwikkelen 
en van elkaar te leren voor wat betreft benaderingen 
van kinderopvang, onderwijs en speciale programma’s 
voor migranten- en vluchtelingenkinderen.

Ontwikkeling 
Kwaliteitsinstrument 
Gastouderopvang
Er zijn wetenschappelijke instrumenten ontwikkeld 
om de pedagogische kwaliteit in de Kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en gastouderopvang te meten. 
Hiermee worden regelmatig peilingen in Nederland 
uitgevoerd (NCKO Kwaliteitsmonitor, bijvoorbeeld). 
Voor de Kinderopvang en Buitenschoolse opvang 
zijn inmiddels ook praktijkinstrumenten beschikbaar 
waarmee de sector zelf haar kwaliteit kan monitoren 
en verbeteren. De feedback hierop is positief. 
De gastouderopvang had tot nu toe nog niet 
zo’n praktijkinstrument tot haar beschikking. Het 
Kohnstamm-instituut zal dit nu ontwikkelen in 
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Het Kinderopvangfonds.

Incidentele initiatieven Goedgekeurd in 2015
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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 
persoonlijke titel zitting in het bestuur van Het Kinderopvangfonds en vertegenwoordigen niet enig 
andere organisatie.

Bij Het Kinderopvangfonds bepaalt het bestuur niet alleen de thema’s en onderliggende activiteiten, 
ze voert ook zelf uit. De bestuursleden worden hierbij ondersteund door projectleiders een 
bestuurssecretaris en een programmadirecteur.

Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar en bespreekt dan de voortgang van de thema’s. 
Het Kinderopvangfonds is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Onze organisatie
Bestuursleden
•  Gijs van Rozendaal (voorzitter), maatschappelijk 

ondernemer
•   Geert Jan Poorthuis (secretaris), managing partner 

bij InterExcellent
•  Nicolette Kroon (penningmeester), manager 

Accounts bij het Waarborgfonds voor Sociale 
Woningbouw

•  Els Rienstra (lid), voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Parlan Jeugd & Opvoedhulp

•  Patrick Banis (lid), directeur Arbeidsmarkt CAOP

Programmadirecteur
• Christel Eijkholt

Projectleiders
• Anki Duin (PACT) 
• Gerdi Meyknecht (PACT) 
• Jan Maarten Rovers (Digidreumesen)
• Maaike Vaes (Kindcentra 2020)
• Christel Eijkholt (andere initiatieven)

Bestuurssecretaris
• Tiny Rompen (CAOP)

Financiële dienstverlening
• Deloitte B.V.

De mensen
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Het bestaan van Het Kinderopvangfonds is eindig. Het fonds is gestart in 
2006 en had een tijdshorizon van ongeveer vijftien jaar. Het is aangesloten 
bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

De Stichting Het Kinderopvangfonds heeft de maatschappelijke plicht 
om het vermogen optimaal te beheren en te zorgen voor verantwoorde 
besteding en belegging hiervan. Dit wordt uitgevoerd door het bestuur. 
Het beleggingsbeleid wordt door de bestuursleden gezamenlijk vastgesteld 
en is vastgelegd in de notitie: ‘Beleggingsbeleid’. Deloitte heeft de 
jaarrekening 2015 samengesteld.

Ook in 2015 is gekozen voor een defensief risicoprofiel, erop gericht om 
het vermogen van de stichting zo min mogelijk op het spel te zetten. Het 
Kinderopvangfonds realiseert zich dat deze keuze de kans beperkt op een 
hoog rendement op de beleggingen, maar vindt dat van secundair belang.

Als vermogensbeherend fonds verwerft Het Kinderopvangfonds geen 
middelen. Subsidies, donaties of legaten zijn welkom, zolang daaraan geen 
voorwaarden zijn verbonden. Het Kinderopvangfonds is een erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Governance

We leggen verbanden vanuit 
een onafhankelijke positie, 
dat is onze kracht
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Balans per 31-12-2015 31-12-15 31-12-2014
(na resultaatsbestemming)

Actief
Vorderingen en overlopende activa
- Vorderingen 178.695 225.026  
- Liquide middelen 6.316.730 7.738.269 
 6.495.425 7.963.295 

Passief
Eigen vermogen
- Vastgelegd vermogen    2.684.965       3.309.551         
- Vrij besteedbaar vermogen 3.649.270           4.287.343           

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva       161.190 366.401 
 6.495.425 7.963.295 

Financiën
Staat van baten en lasten over 2015
 2015 2014
Netto baten
Financiële baten 62.091 108.472 
Totaal baten 62.091 108.472 

Lasten
Projectkosten (via bestemde reserves) 1.015.381 1.172.106  
Lonen, salarissen en sociale lasten 86.931 72.539  
Bestuurskosten 111.276 110.381  
Management- en advieskosten 79.106 99.108  
Overige kosten 32.056 31.335 
Totaal lasten 1.324.750 1.485.469  

Saldo Resultaat (1.262.659) (1.376.997) 

Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd:

Resultaatbestemming 2015 2014

Onttrekking aan de bestemmings-

reserve voor de projectkosten (1.015.381) (1.172.107)  

Mutatie overige vrije reserves (247.278) (204.890) 

Bestemd resultaat (1.262.659) (1.376.997) 
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Aan het bestuur van Stichting Het Kinderopvangfonds 

De jaarrekening van Stichting Het Kinderopvangfonds is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en 
lasten over 2015 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands 
recht, waaronder de voor ons accountants geldende standaard 4410, 
“Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van 
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 “Organisaties zonder 
winststreven”. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslag¬geving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de 
informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij 
hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat 
u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan of het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting Het Kinderopvangfonds. Wij hebben geen controle- 
of beoordelings¬werkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de 
voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). U en andere gebruikers 
van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en deskundig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.

Utrecht, 15 april 2016
Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Is getekend: E.G.W. van Groningen AA 

Samenstellingsverklaring van de accountant
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Colofon
Uitgave Het Kinderopvangfonds 
Mei 2016

Tekst en fotografie: Het Kinderopvangfonds 
Eindredactie & creatie: O2 Communicatie, 
Maarssen

Het Kinderopvangfonds
Postbus 556 
2501 CN DEN HAAG
070 376 59 21
info@hetkinderopvangfonds.nl
www.hetkinderopvangfonds.nl
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