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behartigen van relevante doelgroepen, zoals de MO groep, de 
primair onderwijs raad (PO-raad) en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en organisaties die met ons in staat zijn om 
ideeën in zichtbare resultaten om te zetten. Daarbij bundelen wij 
onze krachten om het maatschappelijk debat over het gewenste 
voorzieningenniveau voor het kind en kennisdeling op het gebied 
van een optimale opvang en opvoedingsomgeving voor kinderen 
te stimuleren. 

Met dit jaarverslag kijken wij met trots terug op alle activiteiten die 
Het Kinderopvangfonds in 2010 samen met onze partners heeft 
verricht. 

Als bestuur van Het Kinderopvangfonds willen wij iedereen be-
danken die in 2010 met ons hard heeft gewerkt aan de activiteiten 
van ons fonds. 

Gijs van Rozendaal,
voorzitter bestuur 

Het Kinderopvangfonds zet zich in voor het verbeteren van een 
optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen vanuit 
het perspectief van het kind, de pedagogisch medewerker en de 
ouder. 
U kunt hierbij denken aan het signaleren van eventuele knelpunten 
in de ontwikkeling van het kind en het tijdig nemen van maatrege-
len. Aan het vervaardigen van educatief materiaal om te oefenen 
met taal en om eventuele taalachterstanden te verminderen. En 
ook aan goede aansluiting in tijden, opvang en educatieve samen-
hang van bijvoorbeeld het primair onderwijs en de buitenschoolse 
opvang. 
Om echt resultaten te bereiken stimuleert Het Kinderopvangfonds 
de samenwerking met andere partijen. Partners met specifieke 
kennis en ervaring, zoals de Jeugdzorg, partners die de belangen 

Voorwoord
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kinderen betere kansen te bieden. Alert4you, een programma van 
Het Kinderopvangfonds, stimuleert deze krachtenbundeling.

Opvoeden doe je samen
Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kindercen-
tra. Dit thema richt zich vooral op het ontwikkelen van instrumen-
ten die kindercentra helpen bij de opvoedingsondersteuning aan 
ouders. Een uitwerking hiervan is het project WePboek, gericht 
op taalontwikkeling door actief gebruik van multimedia en het 
vervolgproject Digidreumesen, dat multimedia in de kinderopvang 
wil stimuleren ter verbetering van de interactie tussen pedago-
gisch medewerker en kind en tussen pedagogisch medewerker en 
ouder.

Elk thema en de genoemde activiteiten worden gekenmerkt door 
het streven naar de ontwikkeling van nieuwe praktijken en vernieu-
wende concepten, het actief delen van kennis en informatie over 
initiatieven binnen de kinderopvang en het creëren en stimuleren 
van een maatschappelijke beweging en debat rondom opvang en 
opvoeding. 

Het Kinderopvangfonds blijft voortdurend op zoek naar nieuwe 
thema’s. Om kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de kinder-
opvang te bereiken, werkt Het Kinderopvangfonds nauw samen 
met heel veel andere partijen in de branche.

De organisatie wil bijdragen aan het verhogen van de variëteit en 
kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Een optimale opvang- 
en opvoedingsomgeving voor kinderen staan hierbij centraal. Het 
Kinderopvangfonds stimuleert: 
•   Een betere aansluiting van het aanbod van de kinderopvang op 

de wensen van de ouders.
•   Initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat over 

het gewenste voorzieningenniveau voor het kind. 
•   Kennisdeling op het gebied van een optimale opvang- en op-

voedingsomgeving voor kinderen. 

Het Kinderopvangfonds heeft daarvoor de volgende thema’s 
benoemd: 

Samenhang en samenwerking Kinderopvang 
(KDV en BSO) en primair onderwijs
Hoe kunnen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en 
primair onderwijs beter op elkaar worden aangesloten, zowel 
praktisch, organisatorisch als inhoudelijk? En hoe past dat bij de 
wensen van ouders en bij wat goed is voor het kind? Voor dit 
thema is het programma Andere Tijden in onderwijs en opvang 
opgezet. 

Vroegsignalering binnen de kinderopvang
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Kinderopvangcentra 
die structureel samenwerken met de jeugdzorg, zijn in staat jonge 

Het Kinderopvangfonds heeft als missie geformuleerd:

Het Kinderopvangfonds

‘Het Kinderopvangfonds  
stimuleert en faciliteert  
innovatieve en kwalitatieve 
kinderopvang-voorzieningen, 
in de breedste zin  
van het woord, 
vanuit het perspectief  
van kind en ouder.’
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Jonge Kind, BBPM, Jeugd & Co, Kinderopvang en Kinderopvang 
en Management hebben artikelen over de activiteiten van Het 
Kinderopvangfonds gepubliceerd. Dit naast onze eigen publica-
ties via nieuwsbrieven en websites. 

•   Het politieke klimaat met de val van het kabinet Balkenende IV 
en de installatie van het nieuwe kabinet Rutte turbulent te noe-
men was. Enerzijds leidde dat tot vertraging in besluitvorming, 
maar anderzijds ook tot voornemens zoals die van minister 
van OC&W, Van Bijsterveldt, om vanaf 2011 experimenten met 
flexibelere schooltijden toe te staan. Ook vond er een ver-
schuiving plaats naar de lokale beleidsagenda en daarmee een 
belangrijkere rol van de gemeente. De diverse projecten van Het 
Kinderopvangfonds hebben op deze ontwikkeling gereageerd 
door, waar relevant, partijen als VNG en G32 bij hun activiteiten 
te betrekken. 

2010 was daarmee een jaar met veel activiteiten en zichtbare resul-
taten. Een jaar waarin veel kennis en ervaring verder zijn verspreid 
en nieuwe samenwerkingsvormen zijn geïnitieerd en uitgebouwd. 

In 2011 streeft Het Kinderopvangfonds naar borging van de 
verworven kennis en ervaring door verankering in de programma´s 
van de partijen die er in de praktijk mee moeten werken. De 
gemeente zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol krijgen. 
Dat betekent dat wij de samenwerking met bijvoorbeeld de VNG 
en de PO-raad in 2011 zullen intensiveren zodat deze partijen met 
integrale kindcentra en vroegsignalering en vroegstimulering verder 
kunnen. Het Kinderopvangfonds zal zich in 2011 oriënteren op 
eventuele aanvullende of nieuwe thema’s die passen binnen de 
geformuleerde missie en visie van Het Kinderopvangfonds. 

Het Kinderopvangfonds verricht een drietal activiteiten die nauw 
met elkaar samenhangen: het ontwikkelen van visie en instrumenten 
en het toepassen daarvan in pilotachtige vorm, het bevorderen van 
kennisdeling rondom best practises en succesfactoren, en tot slot, 
het stimuleren van maatschappelijk en politiek debat. Dat doen wij 
niet alleen: wij zoeken partners die, vanwege het bezit van kennis, 
kunde en/of een relevant netwerk waarde kunnen toevoegen. Daar-
bij staat het vanuit de praktijk werken centraal. Vragen, wensen en 
behoeften van scholen, kinderopvangorganisaties en ouders zijn 
sturend in de keuze van onze activiteiten. 

In de volgende hoofdstukken wordt specifiek ingegaan op de pro-
gramma’s Andere Tijden, Alert4you en Wepboek/Digidreumesen. 
In de brede linie kan echter worden geconcludeerd dat in 2010: 
•   Het aantal samenwerkingspartners waarmee het Kinderopvang-

fonds werkt, aanzienlijk is toegenomen. Hierbij noemen we 
specifiek Jeugdzorg, de PO-raad en GGD. 

•   Het aantal pilots en  ontwikkelde instrumenten groot is. De 
praktijk met betrekking tot vroegsignalering van problemen 
bij kinderen, die we bij de zes pilots van Alert4you hebben 
opgedaan, wordt landelijk verspreid. Honderden scholen zijn 
bezig met het invoeren van andere schooltijden en gebruiken 
daarbij de door ons ontwikkelde materialen. En WePboek, dat 
inmiddels wijd is verspreid, wordt door kinderopvangcentra 
zeer gewaardeerd. 

•   Het aantal bijeenkomsten, presentaties, workshops, master-
classes aanzienlijk was en direct leidde tot inventarisatie en 
verspreiding van best practises. 

•   Het aantal berichten in nieuwsbrieven en media zeer groot was. 
Van Telegraaf en opiniemagazine Opzij, tot vakbladen als Het 

Samen sterk

Aandacht in de media

•   Artikel Kinderopvang en jeugdzorg bundelen krachten in Alert4you 
(BBMP, Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang, mei 2010) 
> Download deze publicatie (pdf, 383 kB)

•   Het Kinderopvangfonds voor kinderen, ouders en kinderopvang  
(BBMP | Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang) 

> Download deze publicatie (pdf, 2.5 Mb) 
•   Bewegend prentenboek goed voor taal (Telegraaf, 9-11-2009)  

> Download deze publicatie (pdf, 13 kB) 
•   Levende prentenboeken (Telegraaf) 

> Download deze publicatie  (pdf, 1.2 MB) 
•   De school die niet uitgaat (Intermediair) 

> Bekijk deze publicatie  (webpagina)

Eigen uitgaven:
•   Magazine ‘Tijd voor nieuwe schooltijden?’ (april 2010) 

> Bekijk de webpagina
•   Magazine ‘Andere Tijden in de Brede School’ (november 2010) 

> Bekijk deze publicatie  (webpagina)
•   Magazine ‘Oplossingen uit de Praktijk’ (december 2010) 

> Bekijk deze publicatie  (webpagina)
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BRIgITTE sTERKs

NAAR AANLEIDINg  
vAN...

Vallen en  
opstaan 

In BBMP 10/2008 schreef Addie Roetman een mooi artikel over 

de strijd die de Kobergroep in Breda aanbond met de Algemene 

Keuringsinstantie over een uitdagende zandbak met boom-

stammetjes. Te gevaarlijk, oordeelde de AKI. Het kostte be-

hoorlijk wat energie, overredingskracht en nog enige aanpas-

sing om de zandbak te behouden. Een ander kindercentrum 

wilde de kleedjes weer terug op de tafels en op de vloer. Gezel-

lig maar niet helemaal volgens de normen, want je kunt erover 

vallen en sommige kinderen zijn allergisch. 

Kindercentra moeten zich houden aan allerlei normen, voor-

schriften en protocollen om de veiligheid van kinderen zo veel 

mogelijk te waarborgen. En dat is goed, we willen geen onge-

lukken. De keerzijde van de medaille is dat kinderen te weinig 

leren omgaan met risico’s. Letterlijk door vallen en opstaan leer 

je dat je je voeten moet optillen als er kleden op de vloer liggen, 

dat het zeer doet als je valt en dat vallen op stoeptegels eerder 

een bloedende knie oplevert dan vallen op gras. Het ene kind is 

motorisch veel handiger dan het andere, maar voorschriften 

gaan uit van het onhandigste kind of van een allergisch kind. 

Moderne kinderen hebben niet veel vrije tijd. Tijd waarin ze 

zonder toezicht en zonder ‘aanbod’ kunnen spelen, slenteren of 

desnoods zich kunnen vervelen. Dus precies doen waar ze zin in 

hebben, inclusief kattenkwaad en riskante klauterpartijen. Kin-

deren worden van de ene ‘veilige’ activiteit naar de andere ge-

bracht. Alleen lopen, fietsen of buitenspelen is vaak te gevaar-

lijk of wordt te gevaarlijk gevonden. Willen we nog risico’s ac-

cepteren of worden we controlefreaks over onze kinderen? 

Toen mijn zoon klein was kreeg ik eens een mooi lenteboeketje. 

Ontroerd nam ik de tulpen en narcissen in ontvangst om hem 

even later uit te moeten leggen dat de voortuinen in de buurt 

geen pluktuinen zijn. Zijn broer werd handig in het omzeilen 

van een enge hond waar hij langs moest om bij zijn vriendje te 

komen. Het leren inschatten van risico’s is een wezenlijk onder-

deel van groot worden. Natuurlijk moet je ze niet aan hun lot 

overlaten en beschermen tegen gevaren. Maar een klein beetje 

aan hun lot overlaten en iets minder beschermen leert kinderen 

om te gaan met angsten en frustraties, stimuleert hun creativi-

teit en zelfvertrouwen en prikkelt hun fantasie. Leren gaat met 

vallen en opstaan en door schade en schande word je wijs, ook 

al betekent dat een aanslag op onze gemoedsrust. 

b.sterks@home.nl

Het Kinderopvangfonds voor kinderen, oude rs en kinderopvang 

Ten slotte gaat het in Andere Tijden (het derde 

thema) om de samenhang tussen onderwijs en 

kinderopvang. Binnen dit thema stimuleert het 

Kinderopvangfonds projecten voor innovatieve 

dagarrangementen. Bijvoorbeeld het project 

Kindagenda in Hilversum, waar alle scholen en 

kinderopvangvoorzieningen in 2010 of 2011 

overgaan op vijf gelijke schooldagen van 8 tot 

2 uur. Van Rozendaal: ‘Dan krijg je van 2 tot 6 

heel interessante bso-mogelijkheden voor de 

kinderen én je kunt interessante banen aan-

bieden. Wij hebben de eerste fase van dit pro-

ject gefinancierd.’ 

In Andere Tijden werkt Het Kinderopvangfonds 

samen met VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang 

en BOinK. 

Deze drie thema’s bepalen nog dit jaar en vol-

gend jaar de richting van de geldstroom, maar 

daarna is er ruimte voor nieuwe thema’s. Idee-

en en suggesties hiervoor zijn welkom bij Het 

Kinderopvangfonds. 

Kennis en debat 

Nog even terug naar de eerdergenoemde drie-

voudige insteek. In innovatieve projecten is 

dus voorzien, maar wat doet Het Kinderop-

vangfonds op die andere twee niveaus: kennis 

verspreiden en het maatschappelijk debat 

aanjagen? 

Van Rozendaal: ‘Zo’n thema als Andere Tijden 

trekken we niet alleen. Daarom hebben we ook 

de Initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en op-

vang opgericht. Van daaruit verbreden we het 

thema in masterclasses over nieuwe school-

tijden. En dat loopt storm. Ze worden sinds  

februari aangeboden en er staan nu al tachtig 

mensen op de wachtlijst. Voor het maatschap-

pelijk debat hadden wij gedacht aan een  

platform. Uiteindelijk hebben we dit kunnen 

koppelen aan de Taskforce Kinderopvang/ 

Onderwijs, een idee van de MOgroep Kinder-

opvang. Die taskforce moet de stip op de hori-

zon uitwerken: hoe ziet de samenwerking  

tussen onderwijs en kinderopvang er idealiter 

uit?’ (Zie BBMP 03/09, p. 6 voor meer informa-

tie over deze taskforce.) 

Meer informatie vindt u op  

W: hetkinderopvangfonds.nl. 

Ideeën voor nieuwe thema’s kunt u mailen naar  

E: info@het kinderopvangfonds.nl. 
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KORT

Het Kinderopvangfonds voor kinderen, oude rs en kinderopvang 

De kinderopvang kan de komende tien jaar 

profiteren van geld uit Het Kinderopvang-

fonds. Dit fonds beheert het liquidatiesaldo 

van bemiddelingsorganisatie Kintent. Ouders 

en werkgevers brachten dit geld op. Met de in-

voering van de Wet kinderopvang gingen ou-

ders echter zelf een plaats zoeken voor hun 

kinderen en werden bemiddelaars als Kintent 

overbodig. Het vermogen dat overbleef na de 

opheffing, ging in 2007 naar de stichting Het 

Kinderopvangfonds. Om het terug te laten 

vloeien naar kinderen, ouders en kinderop-

vang. 

Gijs van Rozendaal is voorzitter van het bestuur 

en licht toe: ‘De doelstelling is om het vermo-

gen vanaf nu in tien jaar te besteden. De stra-

tegie daarvoor hebben we uitgewerkt in een 

discussie met onze partners in het veld. Het 

eerste jaar hebben we als fonds gereageerd op 

aanvragen vanuit het veld. Maar daar zijn we 

van afgestapt, omdat de kwaliteit van die aan-

vragen teleurstellend was. Toen zijn we zelf 

thema’s gaan maken. Alleen als er supergoede 

losse initiatieven zijn die wij werkelijk heel 

goed vinden en die een landelijke werking 

hebben, dan zullen we die heel soms nog fi-

nancieren.’ 

Driehoeksmissie op drie niveaus 

Het Kinderopvangfonds heeft onlangs zijn 

missie aangescherpt. Kintent opereerde nog 

sterk vanuit het arbeidsmarkt- en emancipa-

tieperspectief: het voor ouders mogelijk ma-

ken om zorg en arbeid te combineren. Daar 

zijn inmiddels grote stappen in gezet, volgens 

Van Rozendaal. ‘Toen we in 1989 begonnen 

met Kintent was er nog nauwelijks kinderop-

vang. Die heeft sindsdien een explosieve groei 

doorgemaakt. Daarom benaderen we de mis-

sie nu breder vanuit de driehoek kind, ouders 

en kinderopvang.’ De missie van het Kinder-

opvangfonds luidt nu: stimuleren en faciliteren 

van innovatieve en kwalitatieve kinderopvang-

voorzieningen voor kinderen en ouders. Daar-

mee is de scope breder dan de kinderopvang 

alleen. Vanuit de genoemde driehoek kiest het 

fonds bij de uitwerking van thema’s altijd voor 

een insteek op drie niveaus: 

1.  innovatieve projecten initiëren en financieel 

ondersteunen; 

2. kennis verspreiden en delen;

3. het maatschappelijk debat aanjagen.

Een driehoeksmissie op drie niveaus: Het Kin-

deropvangfonds lijkt niet voor de gemakkelijk-

ste weg te kiezen. Maar dat is niet zo gek als je 

kijkt naar de omvang van het jaarlijks besteed-

bare vermogen. Tot Van Rozendaal zelf is de 

impact daarvan ook pas onlangs helemaal 

doorgedrongen. ‘Ik heb wel eens gedacht: we 

zijn een klein fondsje, maar vergeet niet, we 

hebben een kleine 2 miljoen per jaar te beste-

den. Dat is best veel ten opzichte van andere 

fondsen.’ 

Drie thema’s 

Voor de komende paar jaar staan er drie the-

ma’s op de rol. Hier worden ze kort aangestipt; 

in de volgende nummers van BBMP zullen ze 

een voor een aan bod komen. 

Het eerste thema is Alert4u. Hierbij draait het 

om de ‘rugzakkinderen’. 

Het doel is de krachten te bundelen in de ke-

ten kinderopvang-jeugdzorg. Van Rozendaal: 

‘We willen de kinderopvang helpen met vroeg-

signalering: op tijd ontdekken als er wat aan 

de hand is met een kind. Maar dan wel op zo’n 

manier dat je de pedagogisch medewerkers 

hierin versterkt in plaats van zwaarder belast. 

Dit thema is in samenwerking met het Neder-

lands Jeugdinstituut (NJi) verbreed tot onder-

zoek en er is een nulmeting gedaan.’ 

Het tweede thema is WePboek. Hierin gaat het 

om de samenwerking met ouders, gericht op 

taalontwikkeling en actief gebruik van media. 

Van Rozendaal: ‘Kinderopvangorganisaties 

hebben een opvoedingsstimulerende rol naar 

ouders. Die rol kun je aan van alles ophangen: 

gezondheid, sport, enzovoort. Wij hebben 

eerst gekozen voor voorlezen. Van een samen-

hangende reeks van kinderboeken is een digi-

tale animatie gemaakt. Daaromheen ontwik-

kelen we een programma hoe je voorlezen 

binnen de kinderopvang kunt stimuleren. Uit 

onderzoek is namelijk gebleken dat als kinde-

ren boekjes lezen met speelse werkvormen er-

omheen, de effectiviteit van hun leren enorm 

toeneemt.’ 

Het Kinderopvangfonds gaat niet over één nacht ijs bij het verdelen van zijn vermogen.  Innovatie 

en een kwaliteitsimpuls voor kinderopvangvoorzieningen, daar draait het om. De missie sluit 

daarop aan. Er gaan projecten lopen rondom drie thema’s. En alles wordt stevig ingebed in 

overleg met partners in het veld.

http://www.hetkinderopvangfonds.nl/downloads/nieuws/BBMP_mei2010_Alert4U.pdf
http://www.hetkinderopvangfonds.nl/downloads/kinderopvangfonds/BBMP_0409.pdf
http://www.hetkinderopvangfonds.nl/downloads/nieuws/Telegraaf_Bewegend_prentenboek.pdf
http://www.hetkinderopvangfonds.nl/downloads/nieuws/Kinderopvangwepboek.pdf
http://www.intermediair.nl/artikel/werk-en-leven/149411/hoe-combineer-je-de-meivakantie-met-je-werk.html
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/anderetijden/1/index.html
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/anderetijden/2/02.html
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pen en veel discussies teweeg gebracht. Het heeft het effect van 
het programma aanzienlijk verder gebracht”, aldus Anki Duin.

Andere Tijden werkt nauw samen met de taskforce Kinderopvang/
Onderwijs (KOO). De taskforce, een initiatief van de MO-groep 
en Het Kinderopvangfonds heeft het informeren van de politiek 
over de wenselijkheid en noodzaak van een versterking van de 
samenwerking van kinderopvang, primair onderwijs en aanpalende 
domeinen richting integrale kindcentra als doel. Daarbij worden 
praktische belemmeringen (hetzij in wet- en regelgeving, hetzij 
in gewijzigde financiële omstandigheden)  geïnventariseerd en 
worden oplossingen om integrale kindcentra te realiseren aange-
dragen. Het project Andere Tijden voedt de Taskforce met feiten 
en cijfers en signalen uit het veld. In 2010 is het eindrapport Dutch 
Design uitgebracht en is de taskforce KOO het debat aangegaan 
met politici en economen over maatregelen van een nieuw kabinet 
voor de realisatie en financiering van integrale kindcentra.

“In 2010 heeft een studiereis plaatsgevonden naar Berlijn, waar-
aan veel ´smaakmakers´ en koplopers in de kinderopvang hebben 
deelgenomen. In die stad hebben we voorbeelden van integrale 
kindcentra bezocht en hebben we dagprogramma’s die een sterk 
pedagogische onderbouwing kennen en die vanuit het welzijn van 
het kind zijn ontwikkeld, bestudeerd. Erg inspirerend en motive-
rend voor de visieontwikkeling hier in Nederland”, aldus Anki Duin.  

Anki Duin, projectleider Andere Tijden: “Het is van groot belang 
om kennis over en ervaringen met de diverse modellen met 
betrekking tot andere schooltijden met elkaar te delen. Door de 
inventarisatie van de knelpunten uit de praktijk en het delen ervan 
blijken er ook altijd weer initiatieven te ontstaan die tot een prak-
tische oplossing leiden. Het delen van de mogelijke oplossingen 
kan anderen weer inspireren. Dit zien wij als de meest effectieve 
manier om het proces op gang te brengen.” 

Kennisdeling, ondersteuning van innovatie en het entameren van 
het politieke en maatschappelijk debat rond andere schooltijden 
zijn de belangrijkste taken van het programma Andere Tijden. Zo 
is in 2010 een groot aantal congressen en bijeenkomsten georga-
niseerd, zoals de bijeenkomst eind november voor de koplopers 
op het gebied van de samenwerking tussen de sectoren onderwijs 
en kinderopvang. Daarnaast zijn thematische katernen verschenen 
en heeft Andere Tijden geïnvesteerd in het geven van presentaties 
en masterclasses door het hele land. Thema’s als ´Lokaal aan de 
slag met de schooldag´, ´Een stap verder … werken aan een 7 
tot 7 model´ en ´Andere tijden in kleine kernen´ stonden daarbij 
centraal. “Wat zeer effectief is gebleken is het magazine Tijd voor 
nieuwe schooltijden. In samenwerking met CNV Onderwijs en de 
Algemene Onderwijsbond is dit magazine in een oplage van ruim 
90.000 exemplaren onder leerkrachten en schoolbesturen in het 
hele land verspreid. Dit heeft een groot aantal reacties opgeroe-

Andere Tijden in basisonderwijs 
en kinderopvang 

In de afgelopen jaren is het gebruik van buitenschoolse opvang 
gestegen met 30 procent. Ook overblijven tussen de middag 
gebeurt steeds vaker. Veel scholen en opvangorganisaties lopen 
tegen de grenzen aan van een kwalitatief verantwoord aanbod. Uit 
onderzoek blijkt dat basisscholen en kinderopvangcentra die met 
elkaar afstemmen en samenwerken, meer rust in de dagindeling 
van kinderen en hun ouders brengen. Bovendien zorgen school en 
kinderopvang – door het leggen van een inhoudelijke en pedago-
gische verbinding - voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit, die 
de gewenste brede ontwikkeling van kinderen zo belangrijk zijn. 
Dit vraagt echter om een andere organisatie van de schooldag voor 
vier- tot twaalfjarigen. 

Binnen het primair onderwijs is een aantal scholen (circa 50 à 60) 
al concreet aan de gang met de integratie met kinderopvang, 
de ‘koplopers’. Een grotere groep scholen – de ‘volgers’ - ori-
enteert zich op de mogelijkheden en consequenties daarvan. 
Het programma Andere Tijden, een gezamenlijk initiatief van de 
PO-raad, de brancheorganisatie voor het basisonderwijs, (school-)
besturenorganisatie voor het openbaar onderwijs, VOS/ABB, de 
branchevereniging van de kinderopvang MOgroep Kinderopvang, 
de belangenvereniging van ouders BOinK en Het Kinderopvang-
fonds, helpt de koplopers met ondersteuning van innovatieve 
projecten en masterclasses en de volgers met materialen, informa-
tie en vraagbaakfunctie in het service center Andere Tijden. 

Andere Tijden
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E&S adviesbureau Jannie Reitsma
Adviseur brede school Hans Nagtegaal

Vanaf september 2010: 
PO-raad  René van Harten 
Openbaar Onderwijs Hilversum  Joep Spanjaard
Vereniging Openbaar Onderwijs Rein van Dijk   
Netwerkbureau Kinderopvang Henk Norder
Stichting Kinderopvang Hilversum  Monique Wittebol 
Kinderstad Kinderopvang Tilburg  Geert de Wit   
AOb  Liesbeth Verheggen 
Landelijk Steunpunt Bredeschool   Job van Velsen 
CNV Onderwijs  Patrick Banis
Oberon  Michiel van der Grinten 
ECO3 Jo Kloprogge  
VNG  Siewert Pilon
Bouwen voor Sociaal/de Wijkplaats  Marc van Leent 

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

Leden Initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang
Het Kinderopvangfonds Gijs van Rozendaal
 Nicolette Kroon
PO-raad Elise van Bokhorst
 Esmee Hoornstra
VOS/ABB Joop Vlaanderen
  Jan Littink
MOgroep Kinderopvang Anneke Bouwmeester
 Carola Bodenstaff
BOinK Gjalt Jellesma
Projectleider Anki Duin

Voor het project is een adviesraad samengesteld waarin belang-
rijke veldorganisaties zijn vertegenwoordigd zoals de PO-Raad, 
werknemersorganisaties, het Netwerkbureau Kinderopvang, de 
ouderorganisatie in het onderwijs, het brede school-circuit en 
koplopers van de vernieuwing van schooltijden. De adviesraad 
voorziet de Initiatiefgroep van waardevolle praktijk- en beleidsin-
formatie en bevordert het draagvlak in eigen kring. 

Leden adviesgroep Andere tijden in onderwijs en opvang
Tot september 2010: 
PO-Raad  René van Harten
Openbaar Onderwijs Hilversum Joep Spanjaard
Openbaar Onderwijs Deventer Jan Favié
Vereniging Openbaar Onderwijs Marion Braat
Netwerkbureau Kinderopvang Job van Velsen
 Henk Norder
Stichting Kinderopvang Hilversum Monique Wittebol
Kinderstad Kinderopvang Tilburg Geert de Wit
AOb  Liesbeth Verheggen
Gemeente Den Haag  Joke ten Berge
Oberon Michiel van der Grinten
NJI  Marja Valkestijn

In het najaar van 2010 is de initiatiefgroep Andere Tijden in 
samenwerking met de VNG, de G32 en de Taskforce KOO het 
deelproject De Combinatie gestart dat als centrale vragen heeft 
geformuleerd: hoe kan het lokale debat over kindcentra 0-12 jaar 
worden gestimuleerd en welke rol zouden gemeenten daarin 
moeten vervullen? Anki Duin, tot slot: “In 2011 gaan wij door op 
de ingeslagen weg. Wij hebben de ambitie om het programma 
in 2012 over te dragen aan de gemeenten die het alsdan hopelijk 
onomkeerbare proces naar andere schooltijden verder kunnen ge-
leiden met behulp van de inmiddels opgedane kennis en ervaring. 
We hebben er goede hoop op dat dit zal lukken gezien het feit 
dat de wethouders onderwijs en jeugd van ruim 20 gemeenten 
en de VNG serieus nadenken over de vraag hoe de integratie van 
onderwijs, kinderopvang, pedagogiek, infrastructuur en kwaliteit 
vormgegeven kan worden.” 

Website: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
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honderd jaar oud. In die tijd is er weinig aan veranderd, terwijl 
de samenleving wel heel erg in beweging is. Het feit dat beide 
ouders werken bijvoorbeeld, is een dominant maatschappelijk 
argument. Toch ga ik liever uit van een pedagogisch uitgangspunt. 
‘Onderwijs is kennis overbrengen en vergaren. Spelen is iets 
anders. Dat mag ook herkenbaar blijven. Toch kun je, op basis van 
een pedagogisch-didactisch plan, de verschillende taken meer in 
elkaar laten overlopen. Door meer samen te werken, ook met de 
ouders. Als iedereen werkt vanuit dezelfde aanpak, is dat beter 
voor de kinderen.
‘Je kunt school en opvang combineren met sport en spel, de 
zwemles en huiswerkbegeleiding. Waarom zou de voetbaltraining 
alleen op woensdagmiddag en zaterdag kunnen? Het lijkt me dat 
dergelijke activiteiten moeten kunnen aansluiten op de schooltij-
den. Dan kun je ze ook beter spreiden over de week. Er is ook een 
aardig voorbeeld van culturele samenwerking in Rotterdam, daar 

Doorlopende leerlijn
Hoe ziet de school van de toekomst er uit? Banis: ‘We moeten 
zorgen voor goed onderwijs en goede opvang, met het kind als 
vertrekpunt. Ik pleit voor een doorlopende leerlijn vanaf de ge-
boorte tot en met het basisonderwijs en misschien nog wel verder. 
Onderwijs, spel, sport, opvang, cultuur, het moet meer een geheel 
worden. Het klassikale stelsel dat we nu hanteren, is al meer dan 

‘Andere tijden is een belangrijk thema in het basisonderwijs’, ver-
telt Banis. ‘Maar hoewel we als CNV Onderwijs onze leden uitge-
breid hebben geënquêteerd over dit onderwerp en een seminar 
hebben georganiseerd, blijkt het voor veel schoolleiders toch nog 
een ver-van-mijn-bedshow. Het is ook geen klassiek onderwerp 
voor de vakbeweging of beroepsvereniging, dus we moeten er 
echt mee aan de slag.’

‘In de school 
van de 
toekomst 
staat het kind 
centraal’

Patrick Banis, CNV Onderwijs

‘Andere tijden in onderwijs en opvang is voor ons een speerpunt geworden.’ Aldus Patrick Banis, bestuurder en vice-

 voorzitter van CNV Onderwijs. Zijn achterban, het bijzonder onderwijs, vormt 60 procent van het totale primair en voortgezet 

onderwijs. Als lid van de adviesgroep ‘Andere Tijden’ is Banis sterk bij het initiatief betrokken. De adviesgroep geeft kritische 

feedback, draagt ideeën aan en verspreidt het gedachtegoed in eigen kring.
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initiatieven uit voort. We wisselen praktijkervaringen uit, delen ken-
nis en lobbyen samen.
‘We moeten nu met volle kracht vooruit. We hebben in Nederland 
7000 basisscholen en moeten daar 180.000 mensen bereiken. Dat 
kost tijd. Maar er zullen ook altijd traditionele scholen blijven. Als 
die er ter plaatse voor kiezen om hun vorm te houden en dat is de 
wens van de meerderheid, is dat ook prima.’

er ook voor waken dat we kolossen creëren waarin niets meer 
kan. Dat we te veel gaan centraliseren en niet meer van de grote 
uniforme lijnen kunnen afwijken. Kleinschaligheid is een kracht in 
basisonderwijs en kinderopvang.’

Politiek
‘Afstemmen en samenwerken begint al bij de politiek’, vindt Banis. 
‘Dit kabinet heeft de kinderopvang ondergebracht bij het ministe-
rie van Sociale Zaken, in plaats van bij Onderwijs. Daar komt nog 
bij dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de schoolgebou-
wen. Het is niet te geloven, maar zelfs nu nog worden scholen 
op de tekentafel ontworpen, zonder dat iemand stilstaat bij de 
noodzaak van opvang. Ook het geld loopt in twee afzonderlijke 
stromen: de publieke financiering voor het onderwijs en de private 
voor de opvang. Kinderopvang zou een basisvoorziening moeten 
worden, net als onderwijs. Met de minister als verantwoordelijke 
voor het aanbod.’

Andere Tijden 
‘Het mooie van de ‘Andere Tijden’-club is dat we elkaar nu leren 
kennen. We kijken bij elkaar in de keuken en horen elkaars stand-
punten. Dat werkt heel goed. Er komen ook steeds meer nieuwe 

hebben scholen afspraken gemaakt met theaters. Dat is vooral een 
verrijking voor kinderen die daar normaal niet mee in aanraking ko-
men. In de praktijk blijken echter de meeste culturele instellingen 
niet happig op samenwerking, vanwege de financiering. Je zou 
kunnen kijken of sponsoring daar iets aan kan bijdragen.’

Integrale kindcentra
‘De klassieke dag bestaat uit allerlei activiteiten op verschillende 
locaties: voorschoolse opvang, school, opvang tussen de mid-
dag - vaak door vrijwilligers - dan weer school en vervolgens gaan 
kinderen, al dan niet in een busje, naar de naschoolse opvang’, 
schetst Banis. 
‘Je kunt integrale kindcentra creëren om zoveel mogelijk voorzie-
ningen op elkaar af te stemmen. Daarbij staat het kind centraal. 
De leerkracht is een professional met een visie op het kind, maar 
die signaleert alleen het gedrag in de klas. In combinatie met de 
deskundigheid van jeugdzorg en kinderopvang kun je in onderling 
overleg kiezen voor de weg die zo dicht mogelijk aansluit op het 
kind. Zo wordt een meer preventieve werkwijze mogelijk.
‘Bij integrale kindcentra denk je in de eerste plaats aan een centrum 
waarin alle activiteiten zich concentreren, maar dat is niet overal 
reëel. Dan moet je kiezen voor nauwe samenwerking. We moeten 

Tijdschrift voedt debat

‘Vorig jaar is onder onze leden het tijdschrift ‘Tijd voor nieuwe schooltijden’ 
verspreid, een buitengewoon leuk initiatief van Andere Tijden’, meent Banis. ‘Wij heb-
ben 33.000 leden in het primair onderwijs, schoolleiders, leerkrachten en ondersteu-
nend personeel. Ik heb veel positieve reacties gehad. Het is dan ook een inhoudelijk 
goede uitgave, met pro’s en contra’s, voorbeelden en argumenten om het lokale 
debat mee aan te gaan. Maar ook leuk om te lezen.’
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krijgt in 2011 een follow-up. Eind 2010 zijn de gemeenschappe-
lijke resultaten van de monitor en de effectmetingen gepubliceerd. 
In 2010 start Buitendijk Management op verzoek van Alert4you een 
onderzoek naar de financiële aspecten van deze aanpak.  

Gerdi Meyknecht: “in 2010 is er hard gewerkt aan kennisdeling 
en het uitwisselen van ervaringen. Zo hebben wij drie regionale 
bijeenkomsten georganiseerd waarin de pilots aan bod kwa-
men en de do’s en dont’s helder in kaart zijn gebracht. Filmpjes 
ondersteunden het verhaal (www.alert4you.nl). Daarnaast hebben 
we een podium voor het programma gecreëerd op het landelijke 
congres van de Kinderopvang. 1000 kinderopvang- en 1000 jeugd-
zorgmedewerkers konden in workshops kennis maken met de 
thematiek en kregen handvatten voor de praktijk. Ook hebben we 
nieuwsbrieven uitgebracht waarin de pilots, het onderzoek en de 
actualiteiten zijn beschreven.” 

Alert4you beperkte zich niet tot de pilots in de drie genoemde 
regio’s. In 2010 hebben drie andere pilot gebieden zich aange-
sloten:  Den Helder/Texel, Twente en Veenendaal/Amersfoort. 
Daarnaast ontstonden in heel Nederland initiatieven op dit terrein. 
Initiatieven die gevoed zijn met de ervaringen en resultaten van 
ons programma. Het programma wordt door middel van ambas-
sadeurs verspreid: deelnemers aan de pilots verspreiden de kennis 
en vooral de werkwijzen en implementatiemethoden in eigen 
kringen en netwerken. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking waar-
door het bereik van Alert4you aanzienlijk is toegenomen. 

Om de olievlekwerking verder te vergroten heeft Alert4you in 
2010 met succes de media benaderd. In BBMP is een groot artikel 
verschenen over Alert4you door gemeenten, die volgens onze 
wijze werken, centraal te stellen. Daarnaast is er in bladen als  Ma-

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de werkwijzen, die in 
2010 binnen de verschillende pilots zijn ontwikkeld, gevolgd en 
besproken met de uitvoerders en beschreven. Dit heeft geleid tot 
een beeld van onder meer succesfactoren binnen de samenwer-
king tussen de kinderopvang en de jeugdzorg, met als gezamen-
lijke focus ‘Samen kunnen we meer!’   

Succesfactoren 
•   Coaching op de groep heeft een duidelijk effect!  Pedagogisch 

medewerkers weten beter wat te doen bij signalen van eventu-
ele verstoringen in de ontwikkeling van het kind.   

•   Start met structurele ‘coaching in de groep / on the job’. Zorg 
dat de jeugdzorgmedewerker bij aanvang genoeg tijd heeft 
voor kennismaking met de pedagogisch medewerkers uit de 
kinderopvang door voldoende tijd op de groepen door te 
brengen. Dit werkt drempelverlagend.

•   Zorg dat de coach een persoon is die de pedagogisch mede-
werkers in vertrouwen nemen, waarvan zij het idee hebben dat 
die hen begrijpt en hen iets kan leren.

•   Zorg dat de coach op een gelijkwaardig niveau opereert als de 
pedagogisch medewerker. Het feit dat beiden (jeugdzorgme-
dewerker en pedagogisch medewerkers) groepsleiders zijn, 
schept een band en wederzijds begrip en vertrouwen.

•   Hanteer een duidelijk stappenplan rondom vroegsignalering en 
focus vooral op ‘wat doen we dan?’.

•   Maak duidelijk bij welke momenten in het stappenplan ouders 
moeten worden ingelicht en waar ouders toestemming voor 
moeten geven.

In 2009 heeft het SCO Kohnstamm Instituut in het kader van een 
effectmeting van de verschillende werkwijzen een nulmeting ver-
richt. Deze nulmeting is in 2010 gevolgd door een éénmeting en 

Alert4you: op tijd signaleren én alert reageren 
in de kinderopvang

Het programma Alert4you richt zich op het zo vroeg mogelijk 
signaleren van eventuele verstoringen in de ontwikkeling van een 
kind. Het opbouwen van een opvoedingsklimaat waarin niet 
het probleem centraal staat maar het stimuleren van kansen van 
kinderen wordt als uitgangspunt genomen. Het tijdig bieden van 
maatwerk aan het jonge kind kan een verstoorde ontwikkeling 
voorkomen of minimaliseren. Hierbij werken de kinderopvang 
en Jeugd & Opvoedhulp intensief samen. Deze sectoren delen 
de visie dat het bieden van een positief pedagogisch klimaat op 
jonge leeftijd veel knelpunten op latere leeftijd van het kind kan 
voorkomen.  

In 2010 hebben kinderopvang en organisaties van Jeugd & Op-
voedhulp in een drietal regio’s – Leiden, Drenthe en Amsterdam – 
samengewerkt om eventuele aandachtspunten in de ontwikkeling 
van kinderen te signaleren en deze kinderen te stimuleren vanuit 
vooral wat zij wél kunnen. Pedagogisch medewerkers in kinderop-
vangcentra werden tijdens het werk gecoacht op het herkennen 
van eventuele signalen en het stimuleren van kinderen. Daarbij 
werden ouders intensief betrokken. 

Gerdi Meyknecht, projectleider Alert4you: “De pedagogisch 
medewerker is ook in praktische zin ondersteund met een aantal 
middelen, waaronder het instrument ‘groeibericht’. Dat is een 
boekje waarin ouders en pedagogisch medewerkers de ontwikke-
ling van een kind kunnen ‘scoren’ en volgen. Het boekje helpt bij 
het voeren van een beter gesprek met ouders over de ontwikkeling 
van hun kind(eren).” 

Alert4you

www.alert4you.nl
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Leden stuurgroep Alert4U
Het Kinderopvangfonds Els Rienstra
 Geert-Jan Poorthuis
Partou Amsterdam  Aad de Booij
MOC ‘t Kabouterhuis Amsterdam  Thomas Overing 
Speelwerk Meppel         Walter Hardenberg
Yorneo Drenthe  Peter Stam
B4KIDS, Leiden   Louis Schuerman
 Erna Schmit
Cardea Jeugdzorg, Leiden   Marianne Harten
Projectleider Gerdi Meyknecht

Website: www.alert4you.nl

Ook heeft Alert4you actief de politiek weten te voorzien van 
praktijkinformatie. Het gedachtengoed van Alert4you  is een van 
dé bouwstenen van adviezen aan de Tweede Kamer over de 
toekomst van de jeugdzorg en dit is onderdeel geworden van de 
plannen van het Kabinet Rutte. Tot slot is contact gelegd met de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die een platform biedt 
aan gemeenten.  De aansluiting van de Jeugdgezondheidszorg is 
noodzakelijk voor effectieve vroegstimulering in de voorschoolse 
periode. 

“2010 was vooral het jaar van ‘doen’. Samen met partners als 
Jeugdzorg heeft de kinderopvang zich zeer ingezet om pilots te 
implementeren, succesfactoren te benoemen en meer aandacht 
te vragen van politiek en andere sleutelpartijen voor vroegstimu-
lering. Het bundelen van kennis en kunde vanuit kinderopvang en 
jeugdzorg heeft echt toegevoegde waarde en dat geeft energie! 
Het is onze ambitie om in 2011 de Alert4you aanpak verder te ver-
ankeren en uit te breiden. Daartoe wordt de Alert4you-Community 
gestart, waarin de resultaten uit zowel de pilots als het onder-
zoek via workshops en coaching aan collega’s de aanpak verder 
verspreiden. Met het NJI wordt bekeken of zij dé centrale kunnen 
worden die deze kennisdeling ondersteunt. 2011 wordt ook het 
jaar van het uitwerken van het convenant tussen de branches. 
Daar zijn tevens de VNG en GGD Nederland nauw bij betrokken.  
Aandachtspunt voor de ontwikkeling is het zorgen voor een helder 
kader vanuit de gemeenten voor wat betreft jeugdbeleid en vroeg-
stimulering en bereidheid vanuit de kinderopvang, jeugdzorg en 
de JGZ om met elkaar samen te werken.”, aldus Gerdi Meyknecht. 

nagement en Kinderopvang en Kinderopvang een aantal artikelen 
verschenen. Ook in Jeugd&CO (blad Jeugdzorg) is over Alert4you 
geschreven. 

Een zeer belangrijke stap die in 2010 is gezet, is het sluiten van 
de overeenkomst tussen de branches Kinderopvang en Jeugd-
zorg geweest. Het Branche akkoord is op 18 november 2010 
getekend door Ina Brouwer (voorziter MO-groep Kinderopvang), 
Louis Schuerman (Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang 
Nederland) en Hans Kamps (MO-groep Jeugdzorg Nederland). 
Deze samenwerking is immers de basis voor de werkwijze van 
Alert4you. De kern van het convenant is:
1.  De intentie om in 2011 nader te onderzoeken hoe samenwer-

king tussen beide instellingen -met als doel het versterken van 
de vroegstimulering in de kinderopvang - structureel verankerd 
kan worden. 

2.  De noodzaak om te onderzoeken hoe de inhoudelijke bunde-
ling van kennis en expertise uit kinderopvang en jeugdzorg 
versterkt kan worden door samenwerking met partners in de 
lokale  context. 

3.  De bereidheid om te onderzoeken hoe deze bundeling van 
taken in beleids- en financiële afspraken met het lokale veld 
verankerd kunnen worden. 

4.  De afspraak dat de branches dit thema in 2010 aan hun leden 
voorstellen als een activiteit van hun jaarprogramma 2011. 

Voor de kinderopvang om de expertise van de 
jeugdzorg beter te kunnen benutten

Voor de jeugdzorg om eerder ingeschakeld te 
worden bij ontwikkelingsvragen 

www.alert4you.nl


12Het Kinderopvangfonds • Jaarverslag 2010

‘Voorheen waren we er alleen voor die paar kinderen die geïndi-
ceerd waren, nu zetten we onze kennis vaker preventief in. Daar-
door kunnen we, samen met de kinderopvang, kinderen en ouders 
helpen zo snel mogelijk hun eigen kracht te vinden en benutten, 
onder het motto ‘Wat je aandacht geeft, groeit’. 
Deze positieve benadering verdient in de hele kinderopvang meer 
aandacht, meent Dijkstra. ‘Door te werken aan bejegening en pe-
dagogisch klimaat, los van de kinderen waar ‘iets’ mee is, verleg-
gen we de focus van komen opdraven bij negatief gedrag naar het 
creëren van een positief klimaat. Dat helpt ook de pedagogisch 
medewerkers. Zij kunnen dit concreet toepassen en voelen zich 
competenter en zelfverzekerder.’ 

Aldus Sijke Dijkstra, projectleider bij Yorneo, de Drentse organi-
satie voor opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo biedt met 450 
medewerkers, onder wie gezinshulpverleners, trainers, therapeu-
ten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen en een kinderpsy-
chiater, jaarlijks hulp aan meer dan 1600 kinderen, jongeren en hun 
gezin. In het kader van Alert4you is Yorneo een pilot aangegaan 
voor intensieve samenwerking met vestigingen van Speelwerk 
kinderopvang in vijf Drentse gemeenten.

Positieve benadering
De expertise van Yorneo komt nu ten goede aan alle kinderen in de 
deelnemende kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dijkstra: 

‘Eerder alert 
zijn kan erger 
voorkomen’
‘Een klein kind in een taxi naar een medisch kinderdagverblijf: 

dat wil niemand. Dankzij Alert4you van Het Kinderopvang-

fonds kunnen we nu in de eigen omgeving van het kind, de 

kinderopvang of peuterspeelzaal, eerder signaleren dat er 

mogelijk iets aan de hand is. Daardoor zijn veel problemen 

eerder op te lossen of zelfs te voorkomen.’ 

Sijke Dijkstra, Yomeo

Alert4you: kinderopvang en 
jeugdzorg bundelen krachten

Alert4you, een programma van het Kinderopvangfonds, 
stimuleert de structurele samenwerking van kinderopvang-
centra en jeugdzorg. De kinderopvang wil problemen met 
jonge kinderen tijdig kunnen signaleren en kinderen vanuit hun 
mogelijkheden stimuleren. Dat vergroot de kansen van deze 
kinderen.
Samenwerking met de jeugdzorg kan de kinderopvang 
versterken. Zo weten pedagogisch medewerkers nog beter 
waar zij op moeten letten, krijgen kinderopvangcentra meer 
mogelijkheden om jonge kinderen te begeleiden en zien 
ouders hun opvoedingsvragen beter beantwoord.
Alert4you heeft drie pilots met lokale samenwerkingsvormen 
gestimuleerd en gebruikt de opgedane kennis voor een lan-
delijk ondersteuningsprogramma voor de kinderopvang. 
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Hoe nu verder?
‘De pilot heeft meer opgeleverd dan we vooraf hadden gedacht’, 
vertelt Dijkstra.
‘In de twee jaar dat we samenwerken, hebben kinderopvangcentra 
en Yorneo elkaar goed leren kennen en vertrouwen. In het begin 
dachten we dat we heel gestructureerd moesten werken. Gaan-
deweg kwam het besef dat je gewoon moet doen wat de situatie 
vraagt. Net zo lang tot het goed is en pas als dat zo is, ga je over 
naar het volgende. Mensen op de werkvloer moeten de ruimte 
krijgen om zelf dingen te ontdekken. 
De projectperiode is afgelopen, maar we blijven deze werkwijze 
hanteren. We gaan de samenwerking ook verder uitbreiden naar 
buitenschoolse opvang en onderwijs. Dat doen we in nauwe 
samenspraak met gemeenten, om zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij het gemeentelijk beleid.’

Aandacht voor de context
Dijkstra: ‘Door die verandering in inzicht en houding zie je dat 
pedagogisch medewerkers niet alleen het gedrag van het kind 
beter leren duiden, maar zich ook bewuster worden van hun eigen 
rol. Daardoor - en dat is een interessante conclusie - blijkt er ook 
minder behoefte te zijn aan ‘technische’ kennis (van bijvoorbeeld 
autisme) dan Speelwerk in het begin had aangegeven.
‘Na de aanvankelijke vraag ‘hoe kunnen we zo goed mogelijk voor 
dit kind zorgen?’, verbreden we de aandacht naar de context. Als 
een kind druk is of moeite heeft met spreken, hoeft dat niet altijd 
te betekenen dat er alleen iets met het kind aan de hand is. Soms 
vormt de omgeving de bron van het probleem. Daarom kijken we 
ook altijd naar de leefomgeving van het kind, de inrichting van de 
groep en de rol van de pedagogisch medewerker zelf.’

Ouders en medewerkers zijn bondgenoten
‘De manier waarop je het kind bejegent, is van vitaal belang voor 
de ontwikkeling. Zeker kinderen die op de een of andere manier 
‘anders’ zijn of opvallen, moeten zich veilig kunnen voelen. Druk 
gedrag, voortdurend aandacht vragen, dingen kapot maken, houdt 
verband met de mate waarin het kind zich gezien en gehoord 
voelt. Vaak beperken we ons tot het afkeuren van ongewenst 
gedrag: Zo doen we dat niet. We reageren pas als het escaleert. 
Het werkt veel beter als je bewust aandacht besteedt aan gewenst 
gedrag: bespreek wat dat inhoudt, benoem het en prijs het. Posi-
tief corrigeren kan al veel verschil maken.’
Heel belangrijk is de rol van de ouders. Kind en ouder staan cen-
traal. Als de pedagogisch medewerker iets opvalt, is het cruciaal 
om daarover op positieve wijze met de ouders te communiceren, 
maar veel pedagogisch medewerkers vinden dat moeilijk. Het is 
fantastisch wanneer ouders en pedagogisch medewerkers besef-
fen dat ze elkaars bondgenoten zijn: ze willen het samen voor het 
kind zo goed mogelijk doen. 

Doe wat werkt
Dijkstra: ‘Volgens de traditionele werkwijze komt de jeugdzorg 
achteraan op de lopende band. Kinderen komen dan vaak pas 
bij ons als ze vier of vijf jaar ouder zijn en al bij verschillende 
instanties zijn geweest. Vaak spelen problemen dan al een tijdje. 
Door samen te werken met kinderopvangcentra brengen Yorneo-
medewerkers al eerder hun kennis en ervaring in.’ 
Yorneo werkt oplossingsgericht, vertelt Dijkstra. ‘Het motto van de 
organisatie is: ‘Doe wat werkt en als het niet werkt, stop er dan 
mee’. Aan de hand van concrete situaties in de praktijk kijken we 
samen met de pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal naar wat zij nodig hebben en wat wij daaraan 
kunnen bijdragen.’

Praktisch en concreet
‘Pedagogisch medewerkers kunnen vaak uitstekend observeren en 
inschatten of er iets aan de hand is’, vertelt Dijkstra. ‘Maar vervol-
gens vinden ze het lastig om iets te doen met hun ‘nietpluisge-
voel’. Welke actie is gewenst en hoe kun je op een goede manier 
het gesprek met de ouders aangaan? 
Je kunt er natuurlijk voor kiezen om trainingen te geven. Maar 
daarmee zijn hun vragen over een kind of de groep niet altijd 
direct opgelost. We hebben ervaren dat het beter werkt om samen 
naar processen in de groep te kijken, rechtstreeks of met video-
beelden. Door die processen met de pedagogisch medewerker 
te bespreken, kun je samen, op praktische en concrete wijze, de 
verdere koers bepalen. 
Deze vorm van collegiale consultatie heeft een positieve uitwer-
king op de pedagogisch medewerkers. Zij voelen zich gesterkt en 
hebben meer handelingsalternatieven tot hun beschikking. Ze gaan 
anders naar het kind kijken. Niet meer zozeer door zich af te vra-
gen Wat is er met dat kind aan de hand? maar meer vanuit de vraag 
Wat heeft dit kind nodig om goed te kunnen functioneren?’
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pedagogisch medewerkers, en kan ook als leermiddel voor deze 
laatste doelgroep worden ingezet. Het Kinderopvangfonds wil 
middels de pilot Digidreumesen toepassingsmogelijkheden van 
touchscreens binnen de kinderopvang onderzoeken zodat tou-
chscreens als digitaal operationeel systeem in de dagelijkse praktijk 
van de kinderopvang kunnen worden ingezet. Daarbij moeten de 
toepassingen voor alle gebruikers makkelijk te gebruiken zijn en 
een toegevoegde waarde hebben. 

Acht kinderdagverblijven van verschillende organisaties in zowel 
stedelijke als landelijke gebieden, één Medisch Kinderdagverblijf 
en één ROC krijgen in 2011 een interactieve touch table/stand 
waarop speciaal ontwikkelde (Multi)touch software gaat draaien. 
De ontwikkelde programma’s zullen bestaan uit 12 thema’s met elk 
4 tot 6 applicaties met verschillende functionaliteiten zoals onder 
andere slepen, klikken, tekenen, ordenen en memorie, praatplaat 

In 2010 is dan ook verder gebouwd aan het genereren van 
bekendheid met het materiaal en de toepassing en de verdere 
verspreiding van het materiaal. “Onze WePboeken zijn ook door 
Z@ppelin opgepakt. We hadden in 2010 per uitzending gemid-
deld 21.000 kijkers. De uitdaging voor 2011 wordt om WePboek 
nog breder te verspreiden, in te zetten op een toename van het 
thuisgebruik van WePboek en te stimuleren dat het in de program-
ma’s van de kinderopvangcentra op wordt genomen. Dit willen we 
bereiken door het ontwikkelen van een pedagogisch beleidsplan, 
een deskundigheidstraining voor pedagogisch medewerkers én 
door de verspreiding van een nieuwe oplage onder bibliotheken 
en kinderdagverblijven”, aldus Hofmans.  

Met het project Digidreumesen, in 2010 gestart, beoogt Het 
Kinderopvangfonds de mediawijsheid van kinderen te versterken. 
Digidreumesen is verder een communicatiemiddel voor ouders en 

WePboek

Opvoeden doe je samen: WePboek 

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kinder-
centra. Bij de ondersteuning in de opvoeding die kindercentra aan 
ouders bieden, kunnen diverse instrumenten worden ingezet. Het 
project WePboek is zo’n instrument.  

WePboek, interactieve animaties van prentenboeken, wil kinderen 
laten profiteren van de positieve effecten van gebruik van multime-
dia bij taalontwikkeling. Uit onderzoek onder peuters en kleuters 
blijkt dat prentenboeken die geanimeerd zijn en een interactief 
gedeelte hebben de woordenschat van het kind vergroten. Het 
effect van de inzet van multimedia is zelfs tweemaal zo groot als 
dat van het traditionele voorlezen. Ook begrijpt het kind door de 
multimediale vertaling de verhaallijn beter. Animaties met behulp 
van multimedia kunnen daardoor een belangrijke rol spelen bij 
de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling van het jonge kind 
en dienen een plaats te krijgen naast het traditionele voorlezen. 
Het project WePboek heeft daarmee zowel het stimuleren van 
de taalontwikkeling van peuters als het ondersteunen van peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven bij de inzet van multimedia als 
onderdeel van de opvoeding als doelstellingen. 

Jørgen Hofmans, projectleider van WePboek en Digidreumesen: 
“In 2010 is een uitgebreide enquête gehouden naar het gebruik en 
de waardering van WePboek. De meeste opvangcentra gebruiken 
WePboek, met name in de groepen met peuters van 2 tot 4 jaar, 
maandelijks of zelfs wekelijks. Daarbij maakt men gebruik van zo-
wel de DVD als de handleiding met suggesties. De website  
www.wepboek.nl is wel bekend maar wordt niet altijd gebruikt. 
De algemene waardering van WePboek is zeer positief”. 

Wat is WePboek

Taalontwikkeling bij peuters stimuleren door actief gebruik te maken van multimedia. Dat is het doel van het 
project WePboek. Voor WePboek is een serie animaties van prentenboeken op dvd ontwikkeld, om kinderen 
in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven het verhaal beter te laten begrijpen en hun woordenschat te hel-
pen vergroten. Er zijn ook WePboekpaspoorten met stickervellen om de ouders te informeren welke animatie 
de groep heeft bekeken. Ouders kunnen dan thuis met hun kind de animaties op internet bekijken. 
Inmiddels maken 2000 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gebruik van hun gratis abonnement op WeP-
boek. Zij hebben de animaties van de prentenboeken op dvd ontvangen, inclusief handleiding, opbergbox, 
lessuggestiekaarten, stickervellen en paspoorten. 
Kinderopvangcentra die geen gebruik hebben gemaakt van het gratis abonnement, kunnen de interactieve 
animaties van de prentenboeken bekijken op www.wepboek.nl. Daar zijn ook educatieve spelletjes voor kin-
deren te vinden. Meer informatie over het project, voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers, staat 
op www.wepboek.nl/oudersite.

www.wepboek.nl
www.wepboek.nl
www.wepboek.nl/oudersite
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en toveren. Uitgangspunten zijn daarbij eenvoudig te bedienen, 
interactief, intuïtief, stabiel, eenvoudige en aantrekkelijke vormge-
ving (aansluiting bij de doelgroep) en een grote variatie (dus veel 
verschillende plaatjes, zowel foto’s als getekend).  

Hofmans: “Van belang is natuurlijk de meerwaarde van de verschil-
lende middelen in de ontwikkeling van het kind. Een cruciale 
succesfactor is vervolgens het gemak waarmee de middelen kun-
nen worden ingezet en toegepast. Anders gezegd: pedagogisch 
onderbouwd, laagdrempelig en vooral ook leuk.” 

Het Kinderopvangfonds werkt in het kader van het opzetten van 
het project Digidreumesen samen met advies- en onderzoeksbu-
reau Sardes. Zo worden samen trainingen verzorgd gericht op de 
pedagogisch medewerker zodat deze het ontwikkelde digibord 
kan gebruiken en de programma’s  bewust kan inzetten in het 
werken met jonge kinderen. 

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

Website: www.wepboek.nl

www.wepboek.nl
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De kernvraag is of met digitale prentenboeken - en specifiek 
WePboek - taalontwikkeling bij allochtone en autochtone kinderen 
daadwerkelijk wordt verbeterd. Kinderen lijken volgens de onder-
vraagde medewerkers sneller en meer op te pikken van het digitale 
prentenboek dan van een gewoon voorleesboek. Door gesproken 
informatieoverdracht, voorzien van extra audio effecten en bewe-
gend beeld, wordt een sneller begrip van het verhaal bereikt. Dit 
is getoetst met het vragengedeelte dat door veel pedagogisch me-
dewerkers als een observatiemoment wordt gebruikt. Het sociale 
aspect, met andere kinderen in de groep kijken en leren van elkaars 
vragen en antwoorden, is daarbij ook van groot belang voor het 
leerrendement.  

Door pedagogisch medewerkers is geconcludeerd dat WePboek 
daadwerkelijk bijdraagt aan de woordenschat van kinderen.  Daar-
naast neemt door het herhalen van de WePboeken het verhaal-
begrip snel toe. Het effect van WePboek op de taalontwikkeling 
van autochtone kinderen is wel moeilijker te constateren dan bij 
allochtone kinderen. Deze groep is vaak al gewend Nederlands te 

Bewegende prentenboeken 
goed voor taalontwikkeling

Voorlezen belangrijk 
voor taalontwikkeling

‘Voorlezen is een belangrijk instrument om de taalontwikkeling 
al voor de basisschool te stimuleren. Wij lezen dagelijks voor.’ 
Tamara van den Berk en Natasja van Niftrik, zijn het roerend 
eens over veel dingen. Beide pedagogisch medewerkers van 
kinderdagverblijf ‘Vriendjes van de fanfare’ in Oss, zijn dol op 
voorlezen. 

Tamara: ‘We zoeken vaak een rustig moment uit. Bijvoorbeeld 
wanneer de hele groep aan tafel zit om fruit te eten. Maar ook 
wel met een kleiner groepje tussendoor. Meestal halen we een 
boekje uit de kast en stellen de kinderen vragen over wat we 
voorlezen.’
Natasja: ‘Je kijkt hoe de kinderen reageren, daar reageer jij dan 
weer op. Het is dus een heel interactieve manier van werken. 
Als kinderen niet reageren, kun je het verhaal een andere 
wending geven.’ 
De dvd’s van het WePboek zijn een goede aanvulling op ver-
halen die de kinderen al uit het boek kennen, zegt Tamara. ‘Als 
ze het op dvd herkennen, reageren ze. Maar het is een ander 
soort interactie dan bij voorlezen. Ze doen bijvoorbeeld mee 
met geluiden of ze zeggen dat ze hun knuffel ook een keer 
kwijt waren.’

In het najaar van 2010 is kwalitatief onderzoek gedaan naar de waardering, het gebruik en het effect van WePboek bij kinde-

ren, pedagogisch medewerkers en ouders binnen de kinderopvang. Aan het onderzoek deden kinderopvangcentra mee, die 

WePboek kennen en er ervaring mee hebben. 

Uit dit onderzoek blijkt dat WePboek zeer wordt gewaardeerd. WePboek wordt als aanvulling op andere methodes ingezet 

om de ontwikkeling van taalvaardigheid te stimuleren. WePboek wordt dan ook gezien als activiteit in het programma, waar-

aan doorgaans de hele groep van 2 tot 4-jarigen meedoet, allochtone en autochtone kinderen. Vooral ’s ochtends wordt naar 

WePboek gekeken, omdat kinderen dan het meest actief en het meest open staan om te leren.  
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Figuur 1: Sneller begrip digitaal versus boek
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spreken. De taalontwikkeling bij autochtone kinderen die soms nog 
geen enkel woord Nederlands spreken wanneer zij op de groep 
komen, is sneller merkbaar en directer toe te wijzen aan WePboek. 

Pedagogisch medewerkers constateerden bovendien dat – omdat 
de thema’s van WePboek direct aansluiten bij de belevingswereld 
van de kinderen – veel kinderen de woorden en kennis die zij via 
WePboek leerden, later in de dagelijkse situatie direct toepasten. 

Op de meeste groepen in kinderopvangcentra wordt WePboek 
gebruikt als aanvulling op gebruikte voor- en vroegschoolse educa-
tie (VVE)-methoden. Deze zijn thematisch en seizoensgebonden 
ingestoken De selectie van het in te zetten WePBoek sluit veelal aan 
op het specifieke thema of seizoen dat in het programma dan al 
centraal staat. Daarnaast worden kinderen zelf soms gestimuleerd 
een herhalings-DVD uit te kiezen.

Uit het onderzoek kwam tot slot naar voren dat er behoefte is aan 
WePboeken rondom seizoenen, zoals over Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen, het Suikerfeest en ook vader- en moederdag. 
En rondom thema’s als groot en klein, veel en weinig, kleur en 
vorm, het lichaam, tellen, kunst, verschillende mensen en wonen. 
Het verslag van het gehele onderzoek kunt u opvragen bij Het 
Kinderopvangfonds. Heeft u interesse in het gebruik van WePboek 
in uw kinderopvangcentrum, dan kunt u contact opnemen met Het 
Kinderopvangfonds. 
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Figuur 2: Taalontwikkeling door WePboek
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Bestuursleden
Gijs van Rozendaal (voorzitter)
Geert-Jan Poorthuis (secretaris)
Nicolette Kroon (penningmeester)
Cathy Spierenburg-Nederpelt (lid)
Els Rienstra (lid)

Projectleiders
Anki Duin (Andere Tijden)
Gerdi Meyknecht (Alert4you)
Jørgen Hofmans (WePboek en Digidreumesen)

Bestuurssecretaris
Tiny Rompen (CAOP)

Financiële dienstverlening
Deloitte

Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds met een onafhan-
kelijk bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven 
en de kinderopvangwereld. In hun functie bij Het Kinderopvang-
fonds treden zij niet op als vertegenwoordiger van enige andere 
organisatie.

Het Kinderopvangfonds is een organisatie waarbij het bestuur niet 
alleen de thema’s en onderliggende activiteiten bepaalt, maar 
ook zelf uitvoering geeft aan deze activiteiten. De bestuursleden 
worden hierbij ondersteund door projectleiders en een bestuurs-
secretaris. 

In december 2010 heeft het bestuur door toenemende omvang 
van de projectenportefeuille besloten over te gaan tot de werving 
van een Programmadirecteur. Het Kinderopvangfonds heeft hiertoe 
Christel Eijkholt aangesteld. Zij is per 1 april 2011 met haar werk-
zaamheden begonnen.

Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar om de 
voortgang van de thema’s te bespreken. Jaarlijks wordt er een jaar-
rekening vastgesteld. Het Kinderopvangfonds is aangesloten bij de 
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting 
Kintent opgericht. De oorspronkelijke Stichting Kintent had de soci-
ale partners als oprichters en bestuursleden. In lijn met de intentie 
van de oprichters van de Stichting Kintent is ervoor gekozen het 
resterend vermogen voor kwalitatief betere kinderopvangvoorzie-
ningen in te zetten. Hiervoor is Het Kinderopvangfonds opgericht. 
Het Kinderopvangfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

Onze organisatie
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De Stichting Het Kinderopvangfonds heeft de maatschappelijke 
verplichting om het vermogen optimaal te beheren en te zorgen 
voor verantwoorde besteding en belegging hiervan. De doelstel-
ling van het beheer van de middelen is gericht op veiligheid en 
instandhouding van het vermogen. De beschikbare middelen wor-
den daarom niet risicovol belegd. Per ultimo 2010 was het gehele 
bedrag op spaarrekeningen bij verschillende banken geplaatst. Het 
Kinderopvangfonds is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen 
in Nederland (FIN).
Het bestuur beheert het vermogen van het fonds. Het beleggings-
beleid wordt door de bestuursleden gezamenlijk vastgesteld en 
is vastgelegd in een beleggingsstuk. Deloitte heeft de jaarrekening 
2010 samengesteld. 

Financiën en governance

Balans per 31-12-2010 
(na resultaatbestemming) 31.12.2010 31.12.2009

Actief
Vlottende activa
– Vorderingen 255.264 833.396
– Liquide middelen 12.857.977 12.984.105

13.113.241 13.817.501

Passief
Eigen vermogen
– Vastgelegd vermogen 3.707.189 1.229.878
– Vrij besteedbaar vermogen 9.238.533 12.435.785
Kortlopende schulden 167.519 151.838

13.113.241 13.817.501

Staat van baten en lasten over 2009
2010 2009

Baten
Ontvangen schenkingen 93.554 1.992.380
Financiële baten 240.267 361.463
Vrijval gereserveerde kosten 10.000 8.355.385
Totaal baten 343.821   10.709.228

Lasten
Projectkosten 
(via bestemde reserves)
Projectkosten 
(via overige reserves)

901.894

  (12.622)

1.113.417

0
Bestuurskosten 60.499 40.821
Management- en advieskosten 72.021 86.246
Overige kosten 41.970 39.880
Totaal lasten 1.063.762 1.280.364

Saldo resultaat (719.941) 9.428.864

Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd:
2010 2009

Resultaatbestemming
Onttrekking aan bestemmings-
reserve voor de projectkosten (901.894) (1.113.417)
Mutatie overige vrije reserves 181.953 10.542.281

Bestemd resultaat (719.941) 9.428.864
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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 werkzaamhe-
den 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 jaarre-
kening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor 
financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het 
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Utrecht, 21 juni 2011

Deloitte Accountants B.V.

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2010 van Stich-
ting Het Kinderopvangfonds te Utrecht, bestaande uit de verkorte 
balans per 31 december 2010 en de verkorte staat van baten en 
lasten over 2010, samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons ba-
seren 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 verkorte jaarrekening 
berust bij het bestuur van de stichting.

Samenstellingsverklaring
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