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Kies nu voor Kinderen kwam op het juiste moment. Het
veld is toe aan meer samenwerking en de politiek realiseert
zich dat kinderopvang een volwaardige maatschappelijke
voorziening is geworden die kinderen kansen biedt.

Voorwoord
Als ik terugdenk aan 2012 denk ik als eerste aan het
programma ‘Kies nu voor Kinderen’. Een initiatief dat Het
Kinderopvangfonds samen met De Bernard van Leer
Foundation heeft opgezet en uitgevoerd. Door meer
samenhang te realiseren in de voorzieningen voor jonge
kinderen kan het beter én efficiënter.
Het idee van dit programma is terug te vinden geweest
in de programma’s van bijna alle politieke partijen en
uiteindelijk – iets cryptischer verwoord – in het huidige
regeerakkoord. Een mooi succes en een onvoorziene
kroon op de afsluiting van het project Andere Tijden.
Maar we zijn nog niet klaar: we blijven meedenken wat
onze inzet betekent voor onderwijs, kinderopvang en
andere partijen rondom het jonge kind.

Basis
Verder staat 2012 voor mij ook in het teken van een
geweldige start met de pilots Digidreumesen. Nieuwe
media zijn niet meer weg te denken uit het leven van
jonge kinderen. Het is dus belangrijk om al vroeg, op een
leuke en verantwoorde manier, te leren hoe hiermee om
te gaan. Digidreumesen ondersteunt de kinderopvang
met informatie en training en informeert ouders over
mediaopvoeding. Hiermee heeft het fonds opnieuw een

basis gelegd voor een succesvol nieuw thema. Passend
binnen de huidige tijd, waarbij apps heel goed gebruikt
kunnen worden voor spel en ontwikkeling van kinderen.

Fenomeen
Als laatste wil ik u graag een nieuw fenomeen voor Het
Kinderopvangfonds meegeven. Ons project Alert4you is
in het land namelijk uitgegroeid tot een werkwoord. Ik
hoorde mensen die bezig waren met de samenwerking
tussen kinderopvang en jeugdzorg zeggen dat ze gingen
‘alert4you-en’. Een mooi resultaat voor een project met
een werkwijze die - zo wordt steeds meer duidelijk - veel
breder toepasbaar is dan alleen binnen de samenwerking
tussen jeugdzorg en kinderopvang.
Het Kinderopvangfonds kijkt met dit jaarverslag terug op
een jaar met mooie initiatieven en resultaten. Fijn om dat
ook dit jaar weer te kunnen constateren. Voor 2013 staat
nog veel meer moois op het programma. U leest het op
onze website.
Gijs van Rozendaal,
Voorzitter bestuur
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Samenwerken, binnen én buiten de kinderopvang
Om kwaliteitsverbetering en innovatie in de kinderopvang te bewerkstelligen, werkt Het Kinderopvangfonds samen met andere partijen binnen én buiten
de branche. Om versnippering van gelden over
verschillende initiatieven te voorkomen hanteert
Het Kinderopvangfonds thema’s als vertrekpunt voor
nieuwe projecten.
Bij elk thema wordt gestreefd 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.

Missie
Het Kinderopvangfonds
stimuleert en faciliteert
innovatieve en kwalitatief
hoogwaardige kinderopvangvoorzieningen, in de breedste
zin van het woord, vanuit het
perspectief van kind en ouder.
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2012
Vanaf het begin van Het Kinderopvangfonds in 2006
staat het idee centraal dat het een tijdelijk fonds is.
Het Kinderopvangfonds staat voor een bepaalde
aanpak, kwaliteit en visie. Het Kinderopvangfonds wil
dat graag laten zien, en houdt het principe overeind
dat de projecten primair het uithangbord van Het
Kinderopvangfonds zijn.
Samenwerking
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
Thema’s
we vanuit een onafhankelijke positie, dat is - en was
ook in 2012 - de kracht van Het Kinderopvangfonds. Het Kinderopvangfonds realiseert kwaliteitsverbetering en innovatie binnen
de kinderopvang. In 2012 hebben onderstaande thema’s centraal gestaan in
het werk van Het Kinderopvangfonds:
• Samenwerking dagopvang en buitenschoolse opvang en primair onderwijs
(zie 3.a Andere Tijden);
We proberen met onze projecten altijd in het
• Vroegstimulering in de kinderopvang (zie 3b. Alert4you);
hart van de discussie te zitten. Dat maakt het
• Mediawijsheid (zie 3.c Digidreumesen en 3.d WePboek);
werken bij Het Kinderopvangfonds ook zo leuk.
• Kwaliteit (zie 3.e Kwaliteit).
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Ontstaan

Het Kinderopvangfonds kan op
verschillende niveaus heel snel
schakelen, politiek, bestuurlijk,
maar ook met de praktijk.

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 zorgen 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 kinderopvangvoorzieningen’.
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 te ondersteunen. Het Kinderopvangfonds is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
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Thema’s 2012

Samenwerking kinderopvang en primair
onderwijs
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.
Vroegsignalering en vroegstimulering in de
kinderopvang
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig.
Kinderopvangcentra / BSO / onderwijs
en jeugdzorgorganisaties die structureel
samenwerken, kunnen jonge kinderen betere
kansen bieden. Alert4you stimuleert deze
krachtenbundeling.
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 zichtbaar in de
projecten WePboek en Digidreumesen.
Kwaliteit
Kwaliteit is een nieuw thema voor
Het Kinderopvangfonds, onder meer
voortkomend uit de aanbevelingen van de
Commissie Gunning. 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.
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Andere tijden

2012 was ook een jaar van overdragen en loslaten.
Mooi om te zien dat zowel het veld als de branches
het haast vanzelfsprekend vinden om verder te
gaan met Andere Tijden; kindcentra hebben in 2012
echt wortel geschoten.
Projectleider Anki Duin

2012 staat voor het project Andere Tijden in
onderwijs en opvang in het teken van politieke lobby
en presentatie van publicaties en beleidsadviezen.
Door de val van het kabinet Rutte I en de Tweede
Kamerverkiezingen die daarop volgen, ontstaat er een
unieke kans het belang van integrale kindvoorzieningen
onder de politieke aandacht te brengen. Samen
met de campagne Kies nu voor Kinderen hebben
vooral de wethouders uit de kopgroep Wethouders
voor kindcentra een stevig pleidooi in de politieke
arena gehouden. In het regeerakkoord Rutte II is de
weerslag daarvan – versterkte samenwerking tussen
voorschoolse voorzieningen en werken richting
integrale kindcentra – opgenomen.
Met een serie publicaties zijn de actieve
werkzaamheden van het project Andere Tijden
afgerond. In de uitgave Opgroeien doe je maar één
keer beschrijft auteur Jeannette Doornenbal hoe een
pedagogisch fundament van een kindcentrum 0-12
jaar er uit moet zien. Wat een kindcentrum is, wordt
beeldend neergezet in de audiovisual De toekomst
uitvinden; kindcentra in beeld. Koplopers van
kindcentra worden geportretteerd in Wij maken werk
van Kindcentra; portretten van pioniers.

Al deze uitgaven zijn op het congres Nieuwe Tijden in
onderwijs en opvang onder de deelnemers verspreid.
Zie onze website
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Het is inspirerend om bij een project betrokken te
zijn dat zich gaandeweg heeft ontwikkeld tot
een maatschappelijk betekenisvolle beweging. De
betrokkenheid van Het Kinderopvangfonds bevindt
zich nu in de eindfase en het is leuk om te zien dat
de in gang gezette beweging ook hierna zal doorgaan.
Ontwikkelingen
• 23 mei 2012 ontvangt ex-minister Kamp van SZW 10 Adviezen; naar
een dagarrangement voor alle kinderen uit handen van de voorzitter van
Het Kinderopvangfonds, Gijs van Rozendaal. Het advies is samen met
de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang opgesteld en bevat concrete
aanbevelingen voor voorzieningen die goed voor kinderen en handig
voor werkende ouders zijn. De adviezen komen voort uit ervaringen in
vier jaar ondersteuning van scholen en kinderopvangorganisaties bij de
vormgeving van andere tijden en de ontwikkeling naar kindcentra.
• Samen met de VNG is het initiatief genomen om lokale bestuurders
– wethouders jeugd & onderwijs – te organiseren en te voeden in
werkbezoeken, met kennisuitwisseling en met de ontwikkeling van
beleidsscenario’s. Inmiddels zijn 35 gemeenten aangesloten bij deze
kopgroep. Wethouders zien kansen om de voorzieningen voor hun
jongste burgers – nu versnipperd en onhandig georganiseerd – op een
nieuwe leest te schoeien.
• In masterclasses vertellen collega schoolleiders in 2012 over hun aanpak.
Voor degenen die samen met hun kinderopvangpartner een stap verder
willen, is er de leergang Samenwerken aan kindcentra die elk half jaar
wordt gegeven.
• Honderden scholen hebben de overstap naar andere schooltijden al
gemaakt; vele bereiden zich daarop voor. Voor hen is de website
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl beschikbaar, hier kunnen ze
met allerlei vragen terecht. Ook na 2012 blijft deze vraagbaak actief.

Penningmeester en trekker Andere Tijden, Nicolette Kroon
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Andere Tijden?
Het project Andere Tijden in onderwijs
en opvang ondersteunt de invoering van
andere schooltijden en de ontwikkeling
van 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.
School en opvang werken 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 deze
initiatieven betrokken.
Ter discussie
Het aanpakken van de traditionele
schooldag staat bij ouders, basisscholen
en opvangaanbieders hoog op de agenda.
Nederland is toe aan andere tijden.
Meer informatie over het project:
op de website
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Alert4you
Hoe bouw je een landelijke community op voor
Alert4you en langs welke weg breid je de Alert4you
aanpak uit met een aanpak voor de Buitenschoolse
opvang (BSO)? Dat zijn in 2012 de centrale vragen voor
Alert4you.Vanaf 2009 is de inbreng van opvoedexpertise
uit de jeugdzorg op de werkvloer van de kinderopvang
in een aantal pilots in praktijk gebracht. Uit onderzoek
blijkt dit een eenvoudige en toch uiterst effectieve
samenwerkingsstrategie te zijn.

Je ziet dat Alert4you bij kinderen van 0 tot 4
jaar een gevestigde aanpak is geworden, het
werkt ook als katalysator voor de samenwerking
tussen kinderopvangondernemers, jeugdzorg en
de gemeenten. Ook in de samenwerking tussen
Onderwijs en BSO is het project echt uit de
startblokken gekomen; Alert4you is een van de
ankerpunten voor maatschappelijk ondernemen.
P r o j e c tl e i d e r Ge r d i M e y k ne c ht

Voor de verdere implementatie is besloten om geen
‘blauwdruk’ aan het veld beschikbaar te stellen, maar om
- op basis van een aantal ‘werkprincipes’- een landelijke
community van praktijken en initiatieven te faciliteren. In
2012 is verder gestreefd naar het vestigen van een actief
regionaal en landelijk (kennis)netwerk gebaseerd op inzet
van:
• r egionale ambassadeurs voor advies en ondersteuning
bij lokale samenwerking en regionale kennisdeling;
• a ctieve ondernemers/organisaties in kinderopvang en
jeugdzorg;
• z o mogelijk lokale overheden;
• een landelijk kennisinstituut.
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Ontwikkelingen
• Alert4you is in elke regio in Nederland een bekende
aanpak. Op basis van een landelijke inventarisatie
blijkt dat er meer dan 70 samenwerkingsverbanden
zijn, verspreid over het hele land. Daarbij zijn rond
de 100 organisaties betrokken en meer dan 750
locaties. Een kleine 60 gemeenten zijn in 2012
(nauw) betrokken geraakt bij dan wel voortrekker
van deze aanpak.
• In 2012 worden de samenwerkingsverbanden
volledig gefinancierd door de betrokken
ondernemers. In een brochure ‘Financiële scenario’s
Alert4you’ wordt beschreven hoe ondernemers
deze aanpak met elkaar financieren. De branches
Jeugdzorg en Kinderopvang omarmen de aanpak en
hebben het opgenomen in hun beleidsplannen.
•H
 et Nederlands Jeugdinstituut is als landelijk
kenniscentrum vanaf medio 2012 verantwoordelijk
voor de kennisdeling en -spreiding, zowel via de
website als door het organiseren van kenniskringen
voor de regionale ambassadeurs.
•D
 e praktijk ontwikkeling wordt stevig gesteund en
doorontwikkeld door 9 regionale ambassadeurs. Zij
zijn beschikbaar voor consulten, advies op locatie, en
organiseren werkplaatsen en brengen kennis over
de innovatie landelijk bij elkaar.

• Elke regio beschikt over een innovatieve praktijk
voor buitenschoolse opvang, zodat kennisdeling
binnen de regionale context kan plaatsvinden.
Verspreid over het hele land zijn in 2012 negen
pilots Alert4you in de BSO gestart. Bijzonder is
dat in een aantal van de pilots het onderwijs actief
aansluit, of zelfs ‘aan het roer’ staat. Daarmee is de
verbinding met de ontwikkeling Passend Onderwijs
gemaakt. Alert4you wordt een van de aanpakken in
de kennispraktijknetwerken voor transitie managers
zorg en onderwijs.
• Uit de eerste monitor van de pilots Alert4you blijkt
wederom groot enthousiasme op de werkvloer
én bij ouders. Echter; het effect van de krimp in de
kinderopvang wordt ook gevoeld. Centraal komt
steeds meer te staan: hoe kunnen de kinderopvang
& BSO samen met het onderwijs actief onderdeel
worden van de jeugdketen in een gemeente?
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Andere activiteiten
• Alert4you heeft een inventarisatie uit laten voeren naar
de wensen en verlangens van ouders (van bijzondere
kinderen in de BSO). Centrale conclusie is dat ouders
een kinderopvang willen waar hun kind welkom is,
begrepen wordt door de medewerkers en waar
rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften
van hun kind. ‘Verdiep je in de gebruiksaanwijzing van
mijn kind’. Er is dringend behoefte aan meer maatwerk
en meer persoonlijke aandacht.
•D
 e Kopgroep Wethouders voor Kindcentra heeft het
thema ‘zorg’ in de vorm van Alert4you in het concept
van de kindcentra ingebracht.

Het Kinderopvangfonds is in
haar projecten altijd op zoek
naar de vernieuwers en de
zogenoemde ‘early adapters’
Bestuurslid en trekker Alert4You, Els Rienstra
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Alert4you?
Het landelijke programma Alert4you brengt
opvoedexpertise naar de kinderopvang, zowel de
dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO), het liefst
in combinatie met het onderwijs. Want hoe weet je welk
extra steuntje in de rug een kind nodig heeft? En hoe werk
je daarin samen met ouders? In veel kinderopvangcentra
wordt hieraan gewerkt.
Binnen Alert4you wordt structurele samenwerking tussen
opvoedexperts gestimuleerd. Soms heeft de kinderopvang
extra steun nodig van lokale collega’s, zoals professionals
die werken in de jeugd(gezondheids)zorg en de Centra
voor Jeugd en Gezin (CJG). Als coach voor de pedagogisch
medewerkers, als sparringpartner voor stafmedewerkers,
als trainer en als collega. Lokale samenwerking is niet altijd
eenvoudig te realiseren. Alert4you steunt en stimuleert
deze krachtenbundeling, verspreidt ontwikkelde kennis en
beïnvloedt landelijk beleid.

Verbinding
Alert4you (kinderopvang en jeugdzorg) heeft de afgelopen
jaren verbindingen gelegd met de ontwikkeling van passend
onderwijs (onderwijs en jeugdzorg) en die van kindcentra
(kinderopvang en onderwijs). Alert4you is, mét de kopgroep
wethouders voor kindcentra, een sterke voorstander van
het ontwikkelen van basisvoorzieningen/netwerken voor
kinderen vanuit de driehoek: onderwijs - opvang - zorg.
Website Alert4you
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Digidreumesen
Er blijkt een enorme behoefte te bestaan, zowel bij ouders als bij
medewerkers in de kinderopvang, aan informatie over mediaopvoeding.
Kinderen komen steeds jonger in aanraking met computers, Ipads en apps
en zitten steeds jonger achter een beeldscherm. Goed om via dit project aan
die behoefte te kunnen voldoen en kinderdagverblijven te begeleiden bij het
omgaan met multimedia. Digitale media worden ingezet ter bevordering van
de ontwikkeling van jonge kinderen.
Pr o je c t le ide r Ch r ist e l E ijkh o lt
Digidreumesen heeft in 2012 het portaal
www.digidreumes.nl in de lucht gebracht. Deze site
heeft een bibliotheek gevuld met verantwoorde,
veilige en kindvriendelijke apps. De apps zijn
beoordeeld door een expert-panel en voorzien
van pedagogische tips over hoe te gebruiken in de
praktijk van de kinderopvang. Naast deze apps is in
het portaal voor pedagogisch medewerkers (PMers) en ouders veel informatie over mediawijsheid te
vinden. Pedagogisch medewerkers worden getraind
in het mediawijs inzetten van de apps ten behoeve
van het spel en de ontwikkeling van jonge kinderen
2-4 jaar.

Het project bevordert alle ontwikkelingsgebieden
van kinderen, maar wordt het meest nuttig ervaren
voor de spraak-taalontwikkeling voor kinderen. De
‘fun-factor’ is daarnaast hoog, zowel voor het kind
als de PM-er. De content die het project aanbiedt
wordt breder ingezet en gebruikt dan oorspronkelijk
voorzien. Wel kost het tijd om het werken met
media volledig te integreren in de dagelijkse routine
op de groep, maar veel pilotorganisaties zijn daarin
in 2012 toch geslaagd.
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Ontwikkelingen
• Digidreumesen biedt houvast aan kinderopvangorganisaties,
maar ook aan ouders thuis. Er zijn in 2012 200 PM-ers getraind.
De inhoud van het project wordt als zeer vernieuwend en
`broodnodig` ervaren.
• Er is een pilot uitgevoerd bij tien grote en middelgrote
kinderopvangorganisaties, verspreid over het land. Er bestaat nu
een gefundeerde visie op verantwoord gebruik van multimedia bij
de deelnemende organisaties.
• Ouders worden nauw betrokken. Zij worden via de
pilotorganisaties goed geïnformeerd over het project. Via
nieuwsbrieven van Digidreumesen maar ook via bestaande
kanalen van de kinderopvangorganisaties (`bijvoorbeeld via ‘de
app van de maand´) zelf. Ouders zijn erg enthousiast en kinderen
spelen thuis - samen met hun ouders of broertjes en zusjes - met
de apps die ze op de opvang hebben leren kennen.
• De tablet-computers worden ook breed ingezet als informatie en
communicatiemiddel met ouders (filmpjes). Ouders zijn hierdoor
meer betrokken bij de belevingen van het kind en gaan hierover
vaker het gesprek aan met PM-ers. www.digidreumes.nl wordt
ook door `individuele´ ouders (opa´s en oma´s) bezocht. Dit is te
merken aan de hoeveelheid vragen over apps die binnenkomen
via de info-brievenbus van het portaal.

Digidreumessen blijkt een schot in de roos. Zoals
verwacht is er veel behoefte aan kwalitatieve content
voor zeer jonge kinderen die met tablets werken. Het
is leuk te horen dat we zelfs internationaal een unieke
innovatie hebben ontketend.
Secretaris en trekker Mediawijsheid, Geert-Jan Poorthuis
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Digidreumesen?
Digidreumesen stimuleert verantwoord multimedia-gebruik binnen
de kinderopvang ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen in de
leeftijdscategorie 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 het project de pedagogisch medewerkers in hoe deze
content op een pedagogisch verantwoorde wijze in te zetten. Meer informatie
over het project op de website

De mensen van Het Kinderopvangfonds delen een
oprechte betrokkenheid bij de ontwikkeling van het
kind. En we houden allemaal van een aanpak die
ook echt werkt.
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WePboek
Je ziet dat de WePboeken zo langzamerhand een vaste voet in de
aarde beginnen te krijgen. Thuis, bij kinderopvangorganisaties maar
ook bij bibliotheken.
Pr o je c t c o ö r din at o r J ø r ge n H o f m an s
De vraag naar WePboeken houdt in 2012 aan.Vanuit
de kinderopvang, maar ook vanuit de bibliotheken
die de serie van 20 geanimeerde prentenboeken
graag in hun aanbod willen opnemen. Na herdruk
zijn ongeveer 2000 pakketten verspreid. Bovendien
is WePboek onderdeel geworden van het aanbod
van BoekStart. Hierbij zijn 300 kinderopvanglocaties
in Nederland betrokken, in samenwerking met 48
basisbibliotheken. Via Boekstart worden ouders
nadrukkelijk betrokken om de taalontwikkeling én
het (voor)leesplezier te bevorderen. Een aantal
bibliotheken heeft een digi-hoek ingericht met onder
meer de WePboeken, inclusief een inloopuur voor
ouders. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt.

Ontwikkelingen
• Om de betrokkenheid van nietNederlandssprekende ouders te vergroten en te
faciliteren, zijn ouderbrieven in het Marokkaans,
Turks, Arabisch en Pools op www.wepboek.nl
geplaatst.
• Er is gewerkt aan de verdere naamsbekendheid
van WePboek. Onder meer door het verzorgen
van workshops en sessies tijdens seminars en het
opnemen van WePboek als onderdeel van de
trainingen Mediawijsheid/Digidreumesen. Ook is
WePboek opgenomen in de Kindermediagids,
die in september 2012 is uitgegeven door Het
Kinderopvangfonds samen met Mediasmarties.
• Voor de verankering van het gebruik van
WePboeken op mediawijze manier, en het werken
met digitale middelen binnen de kinderopvang,
worden inspanningen gecombineerd met
Digidreumesen. In 2013 zal WePboek onderdeel
worden van Digidreumesen.
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WePboek?
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
woordenschat versneld vergroot. Ouders kunnen ook thuis met hun kind de animaties op
internet bekijken.
Inmiddels maakt een toenemend aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gebruik
van de WePboeken. Zij hebben de animaties van de prentenboeken op DVD ontvangen,
inclusief handleiding, opbergbox, lessuggestiekaarten, stickervellen en paspoorten.
Educatieve spelletjes
Kinderen kunnen thuis met hun ouders de interactieve animaties van de prentenboeken
bekijken op de website . Daar zijn ook educatieve spelletjes voor jonge kinderen
te vinden. Meer informatie over het project voor zowel ouders als pedagogisch
medewerkers vindt u op de website
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Kwaliteit

We zijn in 2012 met dit project begonnen en het
mooie is; we weten nog niet waar we uitkomen. Wat
we wel hebben zijn ijkpunten en initiatieven om de
discussie een goede plek te geven.
P r o j e c tl e i d e r M a a i ke Va e s

Twee werkgroepen zijn in 2012 aan de slag gegaan
met het thema kwaliteit. De eerste werkgroep
kwaliteit (systeem) heeft zich over de vraag gebogen
hoe je kwaliteit in de kinderopvang zou moeten
definiëren. Dit is lastig: uiteindelijk blijkt het niet goed
mogelijk om kwaliteit te objectiveren en te definiëren.
De werkgroep pleit daarom voor het stimuleren
van innovatieve praktijken die een inspirerende en
kwaliteitsverhogende werking hebben.Vandaar dat
de werkgroep in 2012 twee adviezen heeft voor het
bestuur van Het Kinderopvangfonds.Ten eerste het
advies om onderzoek te doen naar de cruciale rol
van de leidinggevende in het creëren van een goed
pedagogisch klimaat.Ten tweede een pleidooi voor
een nieuwe werkwijze van pedagogisch medewerkers.
In de nieuwe werkwijze zijn de medewerkers op een
andere manier beschikbaar voor kinderen en gaan ze
meer kindgericht en minder taakgericht te werk. Met
dit pleidooi is Het Kinderopvangfonds aan de slag
gegaan.

De tweede werkgroep kwaliteit (stelsel) heeft in 2012
nagedacht over het stelsel waarin de Nederlandse
kinderopvang functioneert. De werkgroep constateert
dat het huidige stelsel een aantal nadelen kent: het
stelsel is primair een arbeidsmarktinstrument gericht
op dienstverlening aan ouders en niet primair gericht
op de ontwikkeling van kinderen. Het stelsel kent
mechanismen die kwaliteit niet per se centraal stellen
en is daarom aan herziening toe.
Ontwikkelingen
• Vanwege de val van het kabinet moest Het
Kinderopvangfonds nadenken over een stelsel op
de langere termijn, vergezeld van acties op de korte
termijn. Dat heeft, in nauwe samenwerking met
de Bernard van Leer Foundation, geleid tot het
manifest ‘Kies nu voor Kinderen’ (zie ook kader). In
dat manifest pleiten partijen voor een recht op een
plek in een kindercentrum voor alle kinderen, zodat
kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten
tot bloei kunnen komen. De haalbaarheid van de
19
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Het regeerakkoord is een doorbraak. Niet langer
is kinderopvang enkel een arbeidsmarktinstrument
voor werkende ouders. Alle kinderen krijgen recht op
kinderopvang ongeacht of de ouders werken.
Voorzitter en trekker Kies nu voor Kinderen, Gijs van Rozendaal
uitvoering van het manifest is door SEO Economisch Onderzoek
doorgerekend en positief bevonden.
•M
 et dit manifest in de hand heeft Het Kinderopvangfonds samen
met de Bernard van Leer Foundation een lobbytraject ingezet. Zo
is gesproken met de verkiezingscommissies van politieke partijen
en is vervolgens een pleidooi gehouden voor opname van de
standpunten van ‘Kies nu voor Kinderen’ in het regeerakkoord.
• In het regeerakkoord is opgenomen dat onderwijs, kinderopvang,
peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie op elkaar
afgestemd moeten zijn. Om die reden wordt de financiering van
het peuterspeelzaalwerk onder de wet Kinderopvang gebracht.
Het regeerakkoord biedt goede kansen voor een recht op een
plek in een kindercentrum voor alle kinderen.
• E ind december 2012 is de eerste fase van de campagne ‘Kies nu
voor Kinderen’ afgerond met een geslaagd seminar met als titel
‘Succesfactoren voor kinderen’.
• In een plan van aanpak zijn de hoofdlijnen voor de inzet van
‘Kies nu voor Kinderen’ voor de komende jaren vastgelegd. De
komende jaren bieden goede kansen voor verdere verbeteringen
in het stelsel van de pedagogische infrastructuur. Daarom wordt
onder meer ingezet op een lobbytraject, gericht op het op
een goede wijze invulling geven aan het regeerakkoord en op
het voeren van een fundamenteel debat over het stelsel van
kinderopvang.
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Het is opvallend om te zien hoe moeilijk het is om
pedagogische kwaliteit onder woorden te brengen,
terwijl het corebussiness is van het werk.
Bestuurslid en trekker Kwaliteit, Patrick Banis

Thema kwaliteit
Kwaliteit is een nieuw thema
voor Het Kinderopvangfonds. Het
Kinderopvangfonds verkent met dit
thema de mogelijkheden om - vanuit het
perspectief van kind en ouder - naar de
kwaliteit van de kinderopvang te kijken.
Vanuit het pedagogisch klimaat en niet
alleen vanuit regels.
De eerste stap is gezet via een ronde
tafelbijeenkomst - nog in december 2011
- met als thema ‘de kwaliteitsstip op de
horizon’. In die bijeenkomst is besloten dat
er langs twee lijnen nagedacht zou worden:
de lijn van de kwaliteit (het competente
systeem) en de lijn van het stelsel voor
kinderopvang. Twee werkgroepen zijn met
deze thema’s aan de slag gegaan.

Kies nu voor Kinderen
De val van het kabinet in het voorjaar
van 2012 is voor Het Kinderopvangfonds
de opmaat geweest voor een intensieve
politieke lobby. De inzet: de verdere
ontwikkeling van de kinderopvang - vanuit
het perspectief van het jonge kind - zo
goed mogelijk verankerd te krijgen in
een nieuw regeerakkoord. Als voertuig is
gekozen voor het programma ´Kies nu
voor Kinderen´, een programma van Het
Kinderopvangfonds en De Bernard van Leer
Foundation. Er zijn gesprekken gevoerd
met de Tweede Kamerleden, ministeries

en wethouders van de grote gemeenten.
Partijprogramma´s zijn geanalyseerd en
er is met de partijen meegedacht over
de in te dienen amendementen op de
partijcongressen. Dit heeft ertoe geleid dat
in vrijwel alle partijprogramma´s termen als
integratie, dagarrangementen en kindcentra
zijn terechtgekomen.
Na de verkiezingen is onze focus gericht
geweest op het regeerakkoord en de
beïnvloeding hiervan. Resultaten zijn
zichtbaar terug te vinden in het uiteindelijke
akkoord.

21

Alert4you is een programma van

Vanuit concrete, innovatieve pilots wordt kennisdeling
georganiseerd en vervolgens een maatschappelijk
beweging aangejaagd. Het Kinderopvangfonds wil
verbinden, innovatief opereren en vooral praktisch zijn.

Vooruitblik
In 2013 richt Het Kinderopvangfonds zich op vier thema’s:
• Vroegsignalering in de kinderopvang (Alert4you);
• Samenwerking in opvang en primair onderwijs (Andere Tijden);
• Mediawijsheid (WePboek en Digidreumesen);
• Kwaliteit in de Kinderopvang (Pedagogische infrastructuur voor
kinderen / Kies nu voor Kinderen).
Daarnaast worden verkenningen uitgevoerd op ten minste twee
andere thema’s:
• Pedagogisch klimaat op de groep
• De gezonde Kinderopvang.
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Het kinderopvangfonds
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 primair 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 niveaus:
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 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).
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De mensen

Bestuursleden
• Gijs van Rozendaal (voorzitter),
maatschappelijk ondernemer
• Geert Jan Poorthuis (secretaris),
partner bij InterExcellent
• Nicolette Kroon (penningmeester),
teamleider bijzonder beheer bij het
Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw
• Els Rienstra (lid),
voorzitter van de Raad van Bestuur van
Parlan Jeugd & Opvoedhulp
• Patrick Banis (lid),
manager Arbeidsmarkt CAOP
Programmadirecteur
• Christel Eijkholt
Projectleiders
• Anki Duin (Andere Tijden)
• Gerdi Meyknecht (Alert4you)
• Christel Eijkholt (Digidreumesen)
• Christel Eijkholt / Jørgen Hofmans (WePboek)
• Maaike Vaes (Kwaliteit)
Bestuurssecretaris
• Tiny Rompen (CAOP)
Financiële dienstverlening
• Deloitte B.V.
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Governance
Het Kinderopvangfonds is eindig. Het fonds is gestart
in 2006 en heeft een tijdshorizon van ongeveer tien
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
2012 samengesteld.

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).

Ook in 2012 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.
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Financiën
Balans per 31-12-2012
(na resultaatsbestemming)
Actief
Vlottende en overlopende activa
- Vorderingen
-Liquide middelen

Passief
Eigen vermogen
- Vastgelegd vermogen
-Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden

31-12-2012

31-12-2011

Staat van baten en lasten over 2012
Netto baten
Financiële baten
Totaal baten

217.962
10.173.164
10.391.126

251.431
11.468.162
11.719.593

2.368.206
7.908.758

3.323.031
8.258.580

114.162
10.391.126

137.982			
11.719.593

Lasten
Projectkosten (via bestemde reserves)
Lonen, salarissen en sociale lasten
Bestuurskosten
Management- en advieskosten
Overige kosten
Totaal lasten
Saldo Resultaat

2012

2011

277.333
277.333

268.534
268.534

1.277.916
64.384
93.577
114.181
31.922
1.581.980
(1.304.647)

Saldo van de van baten en lasten is als volgt bestemd:
Resultaatbestemming
2012
Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de projectkosten
(1.277.916)
Mutatie overige vrije reserves
(26.731)
Bestemd resultaat
(1.304.647)

1.346.183
45.568		
93.667		
92.725		
54.503
1.632.646
(1.364.112)

2011
(1.346.183)
(17.929)
(1.364.112)
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Samenstellingverklaring jaarrekening
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012
van Stichting Het Kinderopvangfonds te Den Haag
bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de
staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat
wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur
van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant
om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met
de voor het accountantsberoep geldende standaard

voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten
van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de
jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de
door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat
wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij
de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals
opgenomen in RJ 640 “Organisaties zonder winststreven”.
Utrecht, 6 maart 2013
Deloitte Accountants B.V.
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Colofon
Uitgave Het Kinderopvangfonds
Juni 2013
Tekst: Het Kinderopvangfonds
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O2 Communicatie, Maarssen
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