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Met al deze initiatieven hebben we mooie
ontwikkelingen kunnen steunen voor een sector
die het ongelofelijk zwaar heeft gehad

Voorwoord
2014 stond in het teken van twee nieuwe initiatieven die
in dit jaar tot bloei zijn gekomen: PACT en Kindcentra
2020 Daarnaast was 2014 het jaar van de doorgroei naar
volwassenheid van Digidreumesen
Regie op stelselwijziging
In maart 2010 verscheen het rapport Dutch Design van de
Taskforce Kinderopvang-Onderwijs. In dat rapport werd voor
het eerst het vergezicht geschetst van (integrale) Kindcentra.
Door meer samenhang te brengen tussen kinderopvang en
primair onderwijs kan een kwaliteitsslag worden gemaakt
in de ontwikkeling van rijke dagarrangementen voor alle
kinderen en in doorgaande ontwikkellijnen. Sindsdien gaan
ontwikkelingen snel. Op verschillende plekken in het land
wordt samenwerking gezocht.
De kwaliteit van het stelsel blijft echter een punt dat
om fundamentele verbeteringen vraagt. In 2013 werd
Het Kinderopvangfonds benaderd door wethouders,
kinderopvangbestuurders en bestuurders uit het primair
onderwijs om samen te kijken hoe meer regie gezet kon
worden op de noodzakelijke stelselwijziging. In januari
2014 zijn deze drie initiatiefgroepen - met steun van Het
Kinderopvangfonds - gestart met het programma Kindcentra
2020.

Kwaliteit professional
Uiteindelijk willen we betere voorzieningen voor jonge
kinderen. Dat begint met de kwaliteit van de pedagogisch
professional. Daarom is het Kinderopvangfonds in 2013
gestart met het project PACT. PACT richt zich op de kwaliteit
van de professionals in kindcentra en op de kwaliteit van het
team en de onderlinge samenwerking. In 2014 is de visie
hierop verder uitgewerkt en is de start van pilots voorbereid.
Digidreumesen
Digidreumesen is in 2014 geborgd. Alle door Digidreumesen
ontwikkelde producten en diensten zijn ondergebracht
in een aparte stichting. Ondanks de zware economische
tijden investeren steeds meer kinderopvangorganisaties in
Mediawijsheid met Digidreumesen. Daarmee is de basis
gelegd voor een zelfstandige voortzetting van de organisatie
van Digidreumesen.

Daarnaast konden wij Techniek&ik, het
promotieonderzoek naar ‘mannen in de
kinderopvang’, het theaterstuk voor BSO’s
‘De Viool en de Strijkstok’ en het project
‘Groen Cement’ steunen.
Met al deze initiatieven hebben we met
relatief beperkte middelen wederom
mooie ontwikkelingen gesteund voor een
sector die het ongelofelijk zwaar heeft
gehad. Onze wens voor 2015 is dat de
kinderopvang weer meer lucht krijgt zodat
alle investeringen die worden gedaan ook
hun vruchten gaan afwerpen.
Gijs van Rozendaal, voorzitter bestuur

Democratisch samenleven
Net als andere jaren is ook een aantal losse initiatieven
gesteund. Het project ‘Samen goed voor later’ - rondom het
thema ‘democratisch samenleven’ - kende met steun van Het
Kinderopvangfonds een mooie afsluiting.Voor ons als fonds is
het de trigger geweest om verder na te denken hoe we dit
thema breder op kunnen gaan pakken.
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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 worden 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.

Missie
Het Kinderopvangfonds
stimuleert en faciliteert
innovatieve en kwalitatieve
kinderopvang vanuit het
perspectief van kind en ouder.

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.
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Het Kinderopvangfonds initieert
projecten met landelijke uitstraling

Ontstaan
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 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).
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2014
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 2014 - de kracht van Het Kinderopvangfonds.
Thema’s
Het Kinderopvangfonds realiseert kwaliteitsverbetering
en innovatie binnen de kinderopvang. In 2014 hebben
onderstaande thema’s centraal gestaan in het werk van
Het Kinderopvangfonds:
• Afsluiting vroegstimulering in de kinderopvang zie
website
• Professionals in een sterke pedagogische omgeving
voor jonge kinderen zie website
• Een nieuwe visie op pedagogische en educatieve
voorzieningen zie website
• Mediawijsheid en de verzelfstandiging van
Digidreumesen zie website

Het Kinderopvangfonds realiseert
kwaliteitsverbetering en innovatie
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Thema’s 2014

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.

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.

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.

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 het project Digidreumesen.

Samenwerking kinderopvang en primair
onderwijs
Integrale voorzieningen voor alle kinderen van 0
tot en met 12 jaar voor een optimale ontwikkeling
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Alert4you is een normaal onderdeel
geworden van praktijk in zowel de
kinderopvang als de jeugdzorg

Afscheid Alert4you
Alert4you heeft in vier jaar tijd een belangrijke
bijdrage geleverd aan het realiseren van de
maatschappelijke opdracht: het ‘versterken van
basisvoorzieningen met als doel het includeren van
alle kinderen’.
Alert4you is een landelijk voorbeeld geworden van
hoe men op een eenvoudige manier professionals
in basisvoorzieningen versterkt. Met Alert4you is
opvoedexpertise naar de kinderopvang gebracht.
Zowel op de dagopvang als op 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?
Overgedragen
De activiteiten van Alert4you zijn een normaal
onderdeel geworden van praktijk in zowel de
kinderopvang als de jeugdzorg in Nederland. Per april
2014 zijn de activiteiten in het kader van de pilots
Alert4you in de BSO afgerond. Daarmee eindigt de
pilotfase van Alert4you. De kennis- en praktijkdeling
van Alert4you zijn overgedragen aan het Nederlands

Jeugdinstituut en het rendement en (ambassadeurs)
netwerk van Alert4you worden ingezet in het project
PACT.
Adviezen
Op 27 maart 2014 heeft Het Kinderopvangfonds
tijdens de overdracht van Alert4you vier adviezen
gepresenteerd:
1. Ken ons advies… Zorg dat je daar bent waar de
kinderen zijn;
2. Ken mijn kind… Wensen en behoeften aan
kinderopvang van ouders van kinderen met een
ondersteuningsvraag;
3. Ken het rendement… Een enorme winst voor
kinderen, opvoeders én gemeenschap;
4. Ken de praktijk… Onderzoek naar Alert4you 20092013.
Contact
Mariëlle Balledux, projecteider NJI
(m.balledux@nji.nl, www.nji.nl).
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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.
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 en
met Kindcentra 2020, een sterke voorstander van het
ontwikkelen van basisvoorzieningen/netwerken voor
kinderen vanuit de driehoek: onderwijs - opvang - zorg.
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PACT in korte tijd een begrip
In korte tijd is PACT in de wereld van het jonge kind
een begrip geworden. De vakbladen van basisonderwijs,
kinderopvang en zorg hebben in 2014 meermalen
aandacht besteed aan dit nieuwe project van Het
Kinderopvangfonds.
In het project PACT werken mensen uit de praktijk,
de wetenschap en beleid aan versterking van de
pedagogische omgeving van het jonge kind. De focus van
PACT ligt op kwaliteitsverbetering en professionalisering
van medewerkers in de betrokken domeinen
basisonderwijs, kinderopvang en zorg; drie sectoren die
door intensieve samenwerking een doorgaande lijn in
de ontwikkeling van kinderen kunnen bewerkstelligen.
Het project is in 2013 gestart en sterk verbonden met
twee eerdere projecten van Het Kinderopvangfonds:
Alert4you en Andere Tijden in onderwijs en opvang.
2014: publicaties met gedachtengoed van PACT
In 2014 heeft de Bouwgroep van PACT
(wetenschappers, bestuurders en pioniers uit het
veld) het gedachtegoed van PACT gebundeld in twee
uitgaven: Samen voor ALLE kinderen. Uitgangspunten en
ijkpunten voor een sterke pedagogische omgeving voor
jonge kinderen en De pedagogische professional van de
toekomst. 21st century skills professionals 0- tot 6-jarigen.

PACT verbindt de innovaties
en transformaties in onderwijs,
(jeugd)zorg en kinderopvang

Deze uitgaven vormen de basis voor de proeftuinen van
PACT die op verschillende plekken in het land zijn gestart.
PACT vindt zijn plek
In de loop van 2014 zijn vier proeftuinen gestart waarin
professionals – medewerkers uit de kinderopvang, (de
onderbouw van) het basisonderwijs en de zorg/jeugdhulp
– samenwerken aan de speerpunten van PACT: bouwen
aan een competent team, een rijke speel- en leeromgeving
voor het kind, het partnerschap met ouders en een lerende
omgeving voor betrokken professionals. Elke proeftuin heeft
met behulp van de PACT-meter zijn eigen thema gekozen.
De PACT-meter is een zelfevaluatie instrument gebaseerd
op de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving. De
proeftuinen lopen tot eind 2016.
Het W-team van PACT actief
De wetenschappers uit de bouwgroep vormen samen
het wetenschapsteam van PACT.Voorzitter is Jeannette
Doornenbal (lector integraal jeugdbeleid), Ruben
Fukkink (hoogleraar kinderopvang) en Tom van Yperen
(hoogleraar monitoring zorg) maken daarnaast deel uit
van het team. De wetenschappers gaan de proeftuinen
volgen en adviseren en zullen interessante ervaringen en
succesfactoren beschrijven. Het Nederlands Jeugdinstituut
begeleidt het traject.
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PACT-ambassadeurs zetten PACT-community op
Acht PACT-ambassadeurs zijn aan de slag gegaan met
het aanjagen van regionale innovatie en advisering
van samenwerkingsverbanden onderwijs en opvang.
In diverse regio’s zijn netwerkbijeenkomsten PACT
georganiseerd. Landelijk is een start gemaakt met
masterclasses. Mede door de inzet van de ambassadeurs
is PACT in korte tijd een begrip in het veld geworden.
PACT aan beleidstafels
PACT verbindt de innovaties en transformaties in
onderwijs, (jeugd)zorg en kinderopvang. In 2014 heeft
PACT zich bemoeid met beleidsontwikkelingen als IKCvorming, passend onderwijs, de doorgaande lijn 0-6 jaar,
peuterarrangementen en de jeugdzorg. Door deelname
aan de regiegroep Kindcentra 2020, de kopgroep
Wethouders voor Kindcentra en de Werkagenda
Passend Onderwijs vindt de praktijkinnovatie van PACT
zijn weg naar de beleidstafels.Vertegenwoordigers van
de branches hebben zitting in de adviesgroep van PACT.

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

Pedagogisch PACT
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.
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Kindcentra 2020 gestart
De kopgroep kinderopvang, het Pettelaaroverleg
(schoolbestuurders) en de kopgroep wethouders
voor kindcentra hebben zich eind 2013 bij Het
Kinderopvangfonds gemeld met het verzoek
samen na te denken over de toekomst van het
stelsel van onderwijs en kinderopvang.
Het kinderopvangfonds ondersteunt deze
beweging en heeft samen met de partijen de
regiegroep Kindcentra 2020 opgericht. Een
gezamenlijke visie is geformuleerd. De regiegroep
Kindcentra 2020 heeft in haar brondocument
de inhoudelijke overwegingen geschetst die ten
grondslag liggen aan het programma Kindcentra
2020.
Twee kernelementen
Het project Kindcentra 2020 pleit voor goede
pedagogische voorzieningen voor kinderen. Dit
pleidooi kent twee kernelementen.
1) Een toegangsrecht voor elk kind: Elk kind
krijgt recht op toegang tot pedagogische
voorzieningen. Dit recht op toegang gaat
uit van het belang om alle talenten van alle
kinderen te ontwikkelen, te investeren in de
vroege ontwikkeling van kinderen en het

voorkomen van achterstanden bij de start
van de basisschool. Daarnaast kunnen ouders
kinderopvang inkopen als zij dit - in verband
met de combinatie van arbeid en zorg - nodig
hebben.
2) H
 et wettelijk mogelijk maken van Kindcentra
2020: pedagogische voorzieningen voor
kinderen van 0 tot en met 12 jaar aangeboden
door één organisatie. Hierdoor wordt het
mogelijk om vanuit één organisatie zowel
kinderopvang als primair onderwijs aan te
bieden. Zo kunnen organisaties - die ervoor
kiezen kindcentrum te worden - doorgaande
ontwikkellijnen en rijke dagprogramma’s

Om de plannen van Kindcentra
2020 mogelijk te maken is
politieke steun noodzakelijk
bieden die een beroep doen op alle talenten
van kinderen. Aan de sectoren onderwijs en
kinderopvang wordt een nieuwe innovatieve
organisatie toegevoegd. Scholen en

kinderopvangorganisaties kunnen ervoor kiezen
samen te gaan in een kindcentrum, zij kunnen
ook een zelfstandige organisatie blijven.
Deze twee onderdelen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Uitwerking van de visie
De eerste helft van het jaar 2014 heeft in
het teken gestaan van het formuleren van
de gezamenlijke visie. Deze plannen zijn in
september 2014 via een congres aan een grote
groep enthousiaste deelnemers gepresenteerd.
In de tweede helft van 2014 is gewerkt aan een
uitwerking van de plannen. Zo is beschreven
hoe de bestaande wet- en regelgeving aangepast
kan worden om de plannen van Kindcentra
2020 te realiseren en worden de kosten van de
plannen doorgerekend. Het wetenschappelijk
team van PACT trad op als klankbord voor de
pedagogische onderbouwing van Kindcentra 2020.
Een breed samengestelde adviesraad dacht mee
over de uitwerking van de plannen en zorgde
voor aanscherping van de ideeën.
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Politieke steun
Om de plannen van Kindcentra 2020 mogelijk
te maken is politieke steun noodzakelijk. De
communicatie van het project richt zich op
de landelijke politiek. De drie kopgroepen
(kinderopvang, primair onderwijs en wethouders)
geven vorm en inhoud aan de plannen en spelen
een cruciale rol bij het uitdragen van de ideeën. Op
www.kindcentra2020.nl is alle informatie over het
project te vinden. Een filmpje van enkele minuten
verbeeldt de ambities van Kindcentra 2020.
Contact
Gijs van Rozendaal, voorzitter
(g.van.rozendaal@hetkinderopvangfonds.nl).
Maaike Vaes, coördinator
(info@kindcentra2020.nl).

Kindcentra 2020
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 gaan op gelijkwaardige basis op 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.
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Mediawijsheid hoort bij opvoeden

We houden allemaal van een
aanpak die ook echt werkt

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind,
ouders/verzorgers en pedagogische medewerkers
in kinderopvangcentra. Mediaopvoeding hoort
hier ook bij. Het thema Mediawijsheid richt zich
vooral op het ontwikkelen van instrumenten
die kindcentra helpen bij het stimuleren van
verschillende ontwikkelingsgebieden bij jonge
kinderen en het trainen van pedagogisch
medewerkers op interactievaardigheden en nieuwe
media. Digidreumesen is hier naast WePboek een
uitwerking van.
Digidreumesen: de organisatie
Digidreumesen is van een project van
Het Kinderopvangfonds doorontwikkeld
en verzelfstandigd tot Digidreumesen B.V.
Digidreumesen wordt bestuurd door de
Stichting Digidreumesen. Dit bestuur bewaakt de
oorspronkelijke en maatschappelijke doelstellingen.
De organisatie opereert autonoom en oriënteert
zich op verdere uitrol binnen de kinderopvang (én
de thuisomgeving) in samenwerking met andere
partijen.

Digidreumesen diensten
Digidreumesen heeft in 2014 het dienstenpakket
doorontwikkeld. Digidreumesen biedt
kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen:
- een instrument om als organisatie de visie op
mediagebruik te bepalen: de Digidreumesen
toolbox;
- mediawijsheid training voor pedagogisch
medewerkers; toegang voor professionals tot de
leeromgeving van het portaal Digidreumesen;
- het keurmerk ‘Wij spelen Digiwijs’ voor locaties
die de training hebben gevolgd en digitale media
actief inzetten op de groep;
- ouderavonden mediaopvoeding.
Portaal
Digidreumesen heeft in 2014 haar website
vernieuwd. De bibliotheek op die site - met apps
en WePboeken - is uitgebreid met een serie
vertelplaten. De website biedt informatie aan
professionals en opvoeders. Bovendien omvat het
een afgeschermde sectie voor deelnemers van
Digidreumesen met informatie en tools.

Community
Er is in 2014 een landelijk netwerk met
Digidreumesen trainers opgeleid. Het netwerk
is opgebouwd uit trainers van de bibliotheken,
zelfstandige en interne trainers. Deze trainers
promoten Digidreumesen actief en dragen bij aan
de zichtbaarheid bij gemeenten, kinderopvang en
peuterspeelzalen.
De eerste kinderopvangorganisaties en
peuterspeelzalen zijn aan de slag gegaan met
Digidreumesen. Deze organisaties hebben hun
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pedagogisch medewerkers opgeleid en zij maken
inmiddels gebruik van digitale media op de groep.
De gebruikers zijn positief over de toegevoegde
waarde die verantwoorde inzet van digitale media
kan bieden aan de ontwikkeling van kinderen. Het
initiatief tot het werken met digitale middelen
komt of vanuit de kindcentra zelf of is geïnitieerd
door bijvoorbeeld een gemeente, die wil dat alle
peuterspeelzalen mediawijs gaan werken.Via sociale
media en de website heeft Digidreumesen in 2014
een netwerk van professionals opgebouwd (de
Facebook community bestaat uit meer dan 700
mensen).
Contact
Jan-Maarten Rovers, interim-directeur Digidreumesen
(janmaarten@digidreumes.nl).
Vertelplaten
De bibliotheek met apps en WePboeken is
uitgebreid met 22 voorleesverhalen. In elk verhaal
komen 20 woorden voor, geselecteerd uit de lijst
´Duizend-en-een-woorden´. Deze lijst omvat ruim
duizend woorden die peuters kennen voordat

ze naar groep 1 gaan. Elk verhaal sluit aan bij de
belevingswereld van de peuter. De verhalen worden
aangeboden op www.digidreumes.nl.

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

WePboek
De animo voor en het gebruik van WePboek is
constant en onverminderd hoog met gemiddeld
zo’n 5000 gebruikers per maand, waarvan velen
regelmatig terugkeren op de site. Ook via de
bibliotheken worden de WePboeken veelvuldig
uitgeleend.
Rondom de Kinderboekenweek in 2014 zijn 500
WePboek-pakketten naar de Nederlandse Antillen
verscheept. Stichting Cultuur Kameleon heeft via de
centrale bibliotheek in Willemstad op Curaçao zorg
gedragen voor de verspreiding naar kinderopvang
en onderbouw van de basisscholen op Curaçao en
Bonaire. Inmiddels hebben leidsters en leerkrachten
training gehad in het mediawijs inzetten van deze
geanimeerde prentenboeken voor jonge kinderen
en is de handleiding in het Papiaments vertaald. De
reacties zijn zeer positief.
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De eerste kinderopvangorganisaties
en peuterspeelzalen zijn aan de slag
gegaan met Digidreumesen

Digidreumesen?

Voorlezen

Digidreumesen stimuleert verantwoord multimediagebruik 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 het project de
pedagogisch medewerkers in hoe de content op een
pedagogisch verantwoorde wijze in te zetten. Meer
informatie over het project: www.digidreumes.nl.

met vertelplaten
Met een berg aan woordenschat
naar groep 1

Een dikke grijze wolk schuift voor de zon.

J

J

www.digidreumes.nl

J

Zzzoemmm!

J

J

J

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
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Andere initiatieven
Theatervoorstelling ‘De viool en de
strijkstok’
‘De viool en de strijkstok’ is een muziektheatervoorstelling
gemaakt voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Deze
voorstelling werd in eerste instantie gemaakt voor kinderen
van de BSO’s die deelnamen aan het project Alert4you in de
BSO. Inmiddels is de voorstelling ook breder beschikbaar.
De voorstelling is geschikt voor zowel kinderen van
regulier als speciaal onderwijs. In de voorstelling wordt het
onafscheidelijke duo ‘Jut en Jul’, gespeeld door Elisabeth Boor
en Max Douw, geconfronteerd met verschillende thema`s
zoals: alleen-zijn, verdriet, woede en iets niet kunnen. Maar
ook: samenzijn, vriendschap en liefde. De kinderen worden in
de voorstelling voortdurend bij het verhaal betrokken en vaak
uitgenodigd mee te doen: www.krultheaterproducties.com.
Een impressie van de voorstelling: youtube

Scriptieprijs Kinderopvang
De Scriptieprijs Kinderopvang is in de eerste plaats bedoeld
om studenten (HBO/BA en Universiteit/MA) pedagogiek
of aanverwante studierichtingen te bereiken en hen te
stimuleren hun afstudeeronderzoek of scriptie te richten op
kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de kinderopvang.
Tegelijkertijd wil Het Kinderopvangfonds met deze prijs
studenten stimuleren na te denken over de relevantie van
hun scriptie voor de kinderopvangsector en de praktische
toepasbaarheid van hun bevindingen en aanbevelingen in
de praktijk van de kinderopvang. De eerste scriptieprijs is
op 21 mei 2014 uitgereikt aan Sanne Repen van de Fontys
Hogeschool. De jury was unaniem in haar oordeel. Sanne’s
scriptie over techniek in de kinderopvang beschrijft een
innovatief thema en laat concreet zien hoe ‘bèta-onderwerpen’
het programma van de Nederlandse kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen kunnen verrijken.

Bij de voorstelling is een educatiemap ontwikkeld. De
voorstelling is in 2014 positief geëvalueerd.
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We proberen met onze projecten altijd
in het hart van de discussie te zitten

Jaar van de Groene Kinderopvang
Het Kinderopvangfonds heeft een bijdrage geleverd aan de
vrijwilligersorganisatie Groen Cement voor ‘Het jaar van de Groene
Kinderopvang 2014’ en voor het goed op poten zetten van
haar Groene Keurmerk. Het Groene Keurmerk wordt inmiddels
kostendekkend geëxploiteerd. Het Jaar van de Groene Kinderopvang
heeft zeer veel positieve aandacht gegenereerd voor groen en
buiten spelen. Het jaar is op 12 december 2014 afgesloten met
de overhandiging van een Manifest Groene Kinderopvang aan een
vertegenwoordiging van de politiek en de kinderopvangsector.
Techniek en ik
Kinderen verkennen al op zeer jonge leeftijd
nieuwsgierig en doelgericht hun wereld.
Nieuwe resultaten van hersenonderzoek
bevestigen het verlangen naar systematisch
onderzoeken bij jonge kinderen en wijzen
daarbij op het belang van ‘spelend leren’:
leren met plezier. Deze inzichten vragen om
een vernieuwende, meer coachende manier

van het begeleiden van kinderen. Techniek&ik
leidt begeleiders op tot Techniek&ik coaches
die talenten bij kinderen van 0 tot 13 jaar
herkennen, erkennen en stimuleren. Het
programma richt zich op het bevorderen
van het plezier in het leren en doet een
beroep op het probleemoplossend vermogen
van kinderen. Korein wil onder Techniek&ik
de beproefde en zeer succesvolle Duitse

aanpak ‘Haus der kleinen Forscher’ (Huis
van de kleine onderzoeker) aanpassen
voor de Nederlandse markt, verbreden
naar de doelgroepen 0-3 jaar & 10-13
jaar en aanbieden via een licentiesysteem.
Het Kinderopvangfonds heeft in 2014
aan bijgedragen aan de kosten van deze
aanpassing en verbreding.
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Promotieonderzoek ‘Mannen in de Kinderopvang’
Het Kinderopvangfonds draagt bij aan het promotieonderzoek ‘Mannen in de Kinderopvang’. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door Marleen van Polanen en wordt begeleid door prof. Dr. Ruben
Fukkink van de Universiteit van Amsterdam. 2014 is vooral gericht geweest op data-analyse en
een eerste aanzet tot het schrijven van twee van totaal vijf artikelen.

Samen goed voor Later: kinderopvang als ‘democratische oefenplaats’
In 2014 heeft Het Kinderopvangfonds - in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe thema
Democratisch Samenleven - een bijdrage geleverd aan de afronding van het 4-jarige Kindwijzer
project ‘Samen goed voor later’. Binnen dit project hebben organisaties die zijn aangesloten bij
Kindwijzer gewerkt aan burgerschapsvorming binnen het pedagogisch beleid en de praktijk van
de kinderopvang.
De resultaten van dit project zijn in 2014 geoogst en gebundeld in een digitaal ‘bronnenboek’.
Deze imposante oogst aan praktijken, inzichten en ontwikkelde materialen wordt in het eerste
kwartaal van 2015 gepresenteerd op www.samengoedvoorlater.nl. Het doel is om ook andere
kinderopvangorganisaties te inspireren om hun kinderopvang te gebruiken als ‘democratische
oefenplaats’.
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De mensen

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).

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 (Alert4you en PACT)
• Jan Maarten Rovers (Digidreumesen)
• Maaike Vaes (Kindcentra 2020)
• Christel Eijkholt (andere initiatieven)
• Jorgen Hofmans (adviseur WePboek
Bestuurssecretaris
• Tiny Rompen (CAOP)
Financiële dienstverlening
• Deloitte B.V.
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Governance

Het Kinderopvangfonds
verbindt, opereert innovatief
en is vooral praktisch

Het bestaan van Het Kinderopvangfonds is eindig. Het fonds is gestart
in 2006 en heeft 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 2014 samengesteld.
Ook in 2014 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).
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Financiën
Balans per 31-12-2014
(na resultaatsbestemming)
Actief
Vlottende en overlopende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
Passief
Eigen vermogen
- Vastgelegd vermogen
- Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden

31-12-2014

31-12-2013

Staat van baten en lasten over 2014
Netto baten
Financiële baten
Totaal baten

225.026
7.738.269
7.963.295

146.575
9.038.538
9.185.113

3.309.551
4.287.343

1.762.634
7.211.257

366.401
7.963.295

211.222
9.185.113

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

2014

2013

108.472
108.472

174.252
174.252

1.172.106
72.539
110.381
99.108
31.335
1.485.469
(1.376.997)

Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd:
Resultaatbestemming
2014
Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de projectkosten
(1.172.107)
Mutatie overige vrije reserves
(204.890)
Bestemd resultaat
(1.376.997)

1.144.638
71.385		
125.470		
100.971
34.861
1.477.325
(1.303.073)

2013
(1.144.638)
(158.435)
(1.303.073)
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan het bestuur van Stichting Het Kinderopvangfonds statutair gevestigd te
Utrecht.
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 2014 en de staat van baten en
lasten over 2014 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

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 controleof beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

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 verslaggeving toegepast.

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.

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

Utrecht, 9 april 2015
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: E.G.W. van Groningen AA
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Colofon
Uitgave Het Kinderopvangfonds
April 2015
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

23

